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KOLEKCJONERZY Z BIAŁEJ PODLASKIEJ
Nowy oddział rozpoczął działalność bardzo udanym zebraniem organiza-
cyjnym
21 grudnia 2021 r. komitet założycielski w składzie: Jacek Szałucha, Zbigniew Kozioł – inicjatorzy powołania 
oddziału oraz Igor Bloch, Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny, Sebastian Santus i Tomasz 
Szozda uzyskali pozytywną opinię łowczego okręgowego w Białej Podlaskiej w sprawie utworzenia oddziału 
KKiKŁ PZŁ. Wniosek został zatwierdzony przez zarząd krajowy klubu 6.01.2022 r., dokładnie w 99 rocznicę 
uchwalenia statutu Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, pierwszej po rozbiorach polskiej 
zjednoczonej organizacji łowieckiej.

Zebranie organizacyjne oddziału odbyło się 5 marca br. w sali konferencyjnej ZO PZŁ w Białej Podlaskiej z 
udziałem Andrzeja Daniluka – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Sebastiana Santusa – Łowczego Okręgo-
wego oraz gości – członków KKiKŁ PZŁ: Marka Stańczykowskiego – prezesa, Bogdana Kowalcze – wicepre-
zesa, Wacława Gosztyły – sekretarza, Janusza Sieka i Liliany Keller – redaktorów Kultury Łowieckiej, Leszka 
Semaniuka – członka honorowego klubu, Jana Siemaszko, Marka Oczkowicza z Oddziału Kieleckiego oraz 
Krzysztofa Mielnikiewicza autora monografii klubowej.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy od założenia oddziału deklaracje przystąpienia w szeregi kolekcjonerów, 
miłośników kultury łowieckiej, zgłosiło 15 myśliwych, przyjętych oficjalnie na zebraniu inauguracyjnym. 

Od lewej: Krzysztof Daniluk, Tadeusz Szozda, Zbigniew Kozioł, Igor Bloch, Sebastian Santus, Rafał Koniecz-
ny, Roman, Bartłomiej Kurkus, Jacek Szałucha



Członkostwo w klubie łowczego okręgowego i członka NRŁ, wg obserwacji z innych okręgów, jest prognosty-
kiem dobrej współpracy i sukcesów organizacyjno-kolekcjonerskich oddziału.

Obrady prowadził Zbigniew Kozioł wybrany na funkcję prezesa oddziału. Po lewej Jacek Szałucha - sekretarz, po prawej Andrzej 
Daniluk - członek NRŁ i Sebastian Santus - łowczy okręgowy

Oznaka oddziałowa

Obrady otwiera Sebastian Santus, z lewej Andrzej Daniluk



Zarząd klubu przekazał uroczyście legitymacje członkowskie i oznaki organizacyjne członkom założycielom, 
a po wyborze władz: Zbigniewowi Kozłowi – prezesowi, Jackowi Szałucha – sekretarzowi i Rafałowi Koniecz-
nemu – skarbnikowi upominki. Życzenia i dyplomy okolicznościowe złożyli też Leszek Semaniuk i Krzysztof 
Mielnikiewicz.

Po zatwierdzeniu kierunków działań oddziału, zaproponowanych przez Zbigniewa Kozła, po rzeczowej 
dyskusji na temat aktualnej sytuacji organizacyjno-prawnej klubu, wykonaniu wspólnej fotografii rozpoczęto 
oczekiwaną biesiadę. Różnorodność i smakowitość potraw z dziczyzny, obfitość sałatek, ciast i napojów przy-
gotowanych z tradycyjną podlaską gościnnością wzbudzała zachwyt wzrokowy i smakowy – zwłaszcza dzika 
w chlebie upieczonego w całości.

Legitymacje i upominki otrzymują kolejno od góry: Sebastian Santus, Zbigniew Kozioł, Jacek Szałucha, Woj-
ciech Kobylarz, 



Podczas biesiady dzielono się przygodami łowieckimi, komentowano aktualną sytuację w łowiectwie, kry-
tykowano zbrodniczy najazd Putina na Ukrainę i przytaczano przykłady materialnej pomocy myśliwych 
dzielnym Ukraińcom. Bialskopodlascy myśliwi we współpracy ze starostwem powiatowym wyekspediowali 
dwa samochody najbardziej potrzebnych przedmiotów – agregatów prądotwórczych, powerbanków, śpiwo-
rów, środków opatrunkowych i higienicznych, leków, żywności i innych potrzebnych artykułów. Mini gieł-
da kolekcjonerska urozmaiciła czas spotkania. Dziękujemy serdecznie bialskopodlaskim kolekcjonerom za 
zaproszenie, miłe i bardzo udane spotkanie. Darzbór!
Krzysztof Mielnikiewicz

Małgorzata Szałucha i Andrzej Konopka Jan Siemaszko i Marek Oczkowicz

Na sali obrad. Na pierwszym planie: po prawej: Leszek Semaniuk, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła; po lewej: Zbigniew Kozioł, 
Krzysztof Daniluk, Rafał Konieczny



Przygotowanie legitymacji i oznak dla członków oddziału bialskopodlaskiego. Od lewej: Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, 
Zbigniew Kozioł, Wacław Gosztyła, Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Daniluk, Sebastan Santus, Tadeusz Szozda i Jacek Szałucha

Siedzą od lewej: Andrzej Daniluk, Wacław Gosztyła, Leszek Semaniuk, Jacek Szałucha, Zbigniew Kozioł, Marek Stańczykowski, 
Bogdan Kowalcze, Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Siek; Stoją: Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny, Stanisław 
Jakimiuk, Dariusz Ruszkowski, Sebastian Santus, Mariusz Robak, Adam Janke, Igor Bloch, Tadeusz Szozda, Małgorzata Szałucha, 
Andrzej Konopka, Zbigniew Szlaski, Jan Siemaszko, Stanisław Poddaniec, Marek Oczkowicz, Stanisław Jaworski

Od lewej: Leszek semaniuk, Krzysztof Mielnikiewicz, Zbigniew Kozioł, Janusz Siek, Wacław Gosztyła



Atrybuty biesiadne - palce lizać!



POSIEDZENIE  ZARZĄDU
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

(w czasie pandemii COVID 19)

29 września, po blisko półrocznej przerwie (wcześniej prowadzone były posiedzenia w trybie teleinfor-
matycznym) spowodowanej pandemią COVID 19, obradował w Warszawie Zarząd KKiKŁ PZŁ w składzie: 
Marek Stańczykowski - prezes, Leszek Szewczyk - wiceprezes, Marek Zuski - skarbnik, Wacław Gosztyła 
- sekretarz i Janusz Siek - red. naczelny „Kultury Łowieckiej”. W zebraniu wzięli też udział  Krzysztof Miel-
nikiewicz - autor powstałej monografii KKiKŁ PZŁ, Liliana Keller - redaktor „Kultury Łowieckiej”. Gościem 
specjalnym był Paweł Lisiak - przewodniczący ZG PZŁ, który uhonorowany został medalem okolicznościo-
wym wybitym przez klub z okazji 95-lecia PZŁ. Wacław Gosztyła przekazał łowczemu, w imieniu krynic-
kich myśliwych, zaproszenie do Krynicy i statuetkę „krynickiego jelenia”.

Zarząd klubu zapoznał łowczego krajowego z bieżącą działalnością klubu, zaprezentował klubowy 
periodyk „Kulturę Łowiecką”, przedstawił zasługi kolekcjonerów w organizowaniu wystaw na wszystkich 
najważniejszych imprezach łowieckich organizowanych przez ZG PZŁ (w sejmie, senacie, na  krajowych 
i okręgowych HUBERTUSACH, podczas kongresów, zjazdów, itp. imprez) oraz zadeklarował chęć dalszej 
współpracy.

Przedstawił też problemy wynikające ze zmian organizacyjnych w PZŁ i ze zmianą podporządkowują-
cą klub Naczelnej Radzie Łowieckiej. W związku z tym poproszono łowczego krajowego o przywrócenie 
finansowania, jak było dotychczas, druku „Kultury Łowieckiej” oraz powrotu do opiniowania wniosków 
na odznaczenia  dla członków klubu, zgodnie z zapisem zawartym w  statucie klubu, zatwierdzonym 
przez ZG PZŁ.

Paweł Lisiak obiecał rozpatrzyć prośby i poprosił o pisemne sformułowanie postulatów.

Od prawej: Paweł Lisiak - łowczy krajowy, Marek Stańczykowski - prezes klubu kolekcjonera, Leszek Szewczyk - 
wiceprezes klubu kolekcjonera, Janusz Siek - redaktor naczelny „Kultury Łowieckiej”, Marek Zuski - skarbnik klubu, 
Krzysztof Mielnikiewicz - członek Komisji Kultury NRŁ, autor książki jubileusziwej na 50-lecie KKiKŁ, Wacław 
Gosztyła - sekretarz klubu. Fot. Liliana Keller



Od lewej: Leszek Szewczyk, Wacław Gosztyła, Liliana Keller, Paweł Lisiak, Marek Zuski,  Krzysztof Mielnikiewicz, 
Marek Stańczykowski, Janusz Siek

Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentował zebra-
nym 460 stronicową monografię klubu, która 
wydana zostanie z okazji jubileuszu 50-lecia, 
przypadającego w 2022 r. Książka wydana zo-
stanie w wersji popularnej i kolekcjonerskiej z 
wklejonym ekslibrisem klubowym imiennie de-
dykowanym nabywcy takiego egzemplarza.



OBRADOWAŁ ZARZĄD KLUBU 
KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
15 lutego obradował Zarząd KKiKŁ PZŁ w składzie: Marek Stańczykowski - prezes, Bogdan Kowal-

cze - wiceprezes, Leszek Szewczyk - wiceprezes, Wacław Gosztyła - sekretarz i Janusz Siek - red. naczelny 
„Kultury Łowieckiej”. W zebraniu wzięli też udział Józef Ulfik - pełniący obowiązki przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, Sławomir Olszyński - członek redakcji KŁ, Krzysztof Mielnikiewicz - autor powsta-
jącej monografii KKiKŁ PZŁ oraz prezesi (przedstawiciele) 13, spośród 20 oddziałów : Maciej Bogdański 
(katowicko-nowosądeckiego), Henryk Leśniak (gorzowskiego), Jerzy Mikołajczyk (krakowskiego), Roman 
Gawłowski (kujawsko-pomorskiego), Jerzy Janik (olkuskiego), Marek Zdeb (rzeszowskiego), Marek Libera 
(świętokrzyskiego), Krzysztof Oleszczuk (województwa lubelskiego), Tomasz Grzesiak (wrocławsko-opol-
skiego) i Marek Busz (zielonogórskiego) oraz Marek Stańczykowski (warszawskiego), Janusz Siek (roz-
toczańskiego) i Bogdan Kowalcze (galicyjskiego). Poza omówieniem bieżących spraw organizacyjnych: 
opłacalności składek, informacji finansowej, terminarza sprawozdawczości rocznej, podjęto szereg ważnych 
ustaleń, a wśród nich, m.in.:

• zatwierdzono program XIV Krajowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów w Witnicy 
(wielkopolskie), organizowanego przez oddział gorzowski klubu, w dniach 29-31 maja 2020 roku. Henryk 
Leśniak przedstawił propozycje imprez towarzyszących i podał koszty pamiątek zjazdowych: oznaki, meda-
lu, 2 pozycji książkowych, znaczków spersonalizowanych, stempla okolicznościowego, kartek pocztowych. 
Zatwierdzono program imprezy, treść zaproszeń, zasady finansowania zjazdu i listę gości. Uznano, że zjazd 
zapowiada się na bardzo atrakcyjne spotkanie.

• przyjęto informację Krzysztofa Mielnikiewicza dotyczącą stanu zaawansowania monografii klubowej, 
ustalono terminy przesyłania materiałów z oddziałów, zapoznano się ze wstępnym kosztorysem, wersjami 
wydawniczymi (zwykła i bibliofilska), wstępnym układem i planowanymi rozdziałami książki.

Po lewej: Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła. Po prawej: Marek Stańczykowski (przemawia), Leszek Szewczyk, Henryk Le-
śniak, Marek Libera, Krzysztof Mielnikiewicz, Roman Gawłowski



Siedzą od lewej: Wacław Gosztyła, Krzysztof Mielnikiewicz, Maciej Bogdański, Marek Libera, Marek Stańczykowski, 
Marek Zuski, Janusz Siek. Stoją od lewej: Marek Zdeb, Jerzy Janik, Tomasz Grzesiak, Henryk Leśniak, Jerzy Mikołajczyk, 
Bogdan Kowalcze, Józef Ulfik, Leszek Szewczyk, Roman Gawłowski, Krzysztof  Oleszczuk, Marek Busz 

• upoważniono prezesa klubu Marka Stańczykowskiego do pilnego odwołania się od decyzji ZG PZŁ 
w sprawie zaniechania opiniowania wniosków odznaczeń dla członków klubu i kierowania dokumentów do 
Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

• dyskutowano na temat niepewnej przyszłości klubu, wobec panującej na szczeblach władzy anarchii. 
Nastąpiła zmiana przyporządkowania statutowego klubu, w związku z czym KKiKŁ PZŁ przeszedł pod 
skrzydła NRŁ, która do tej pory nie opracowała, zgodnie z wymogiem statutowym, regulaminu określające-
go zasady funkcjonowania klubu.

Krzysztof Mielnikiewicz

Od prawej: Marek Libera, Henryk Leśniak, Leszek Szewczyk, Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła



 Od lewej: Marek Busz, Tomasz Grzesiak, Jerzy Mikołajczyk, Józef Ulfik

Była też okazja do obdarowania się lub wymiany wymiany kolekcjonerskich pamiątek. 

Tomasz Grzesiak - prezes oddziału wrocławsko-opolskiego KKiKŁ PZŁ dba by wszystkie spotkania były 
upamiętnione falerystycznie. Wykonawcą oznak jest Zbigniew Korzeniowski 



Wizytówka falerystyczna Bogdana Kowalcze

Medal pamiątkowy 
oddziału wojewódz-
twa lubelskiego 
KKiKŁ PZŁ i „Łowca 
Lubekskiego”  za-
projektowany przez 
Krzysztofa Oleszczu-
ka z Lublina

Tegoroczne spotkanie kolek-
cjonerów opolsko-wrocław-
skich upamiętniono ozdob-
nym medalem na desce.



XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ

Trzydniowy pobyt członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Soczewce k. Płocka na zapro-
szenie oddziału warszawskiego był bardzo udany, bowiem statutowe zebranie uzupełniono: prelekcjami, 
giełdą kolekcjonerską, zwiedzaniem muzeów i atrakcyjnymi spotkaniami towarzyskimi. Mam nadzieję, że 
goście wyjechali zadowoleni, a organizatorzy podsumowali imprezę w poczuciu spełnionego obowiązku.

W piątek 14 czerwca odbyła się klubowa giełda wymienna z udziałem kilkudziesięciu kolekcjonerów. 
Oferowano bogaty asortyment przedmiotów: malarstwo, grafikę, falery, porcelanę, broń białą (noże, kor-
delasy), medale i odznaki, filatelistykę, naczynia stołowe, książki i inne ciekawe pamiątki kolekcjonerskie. 
Dzień zakończyła biesiada myśliwska przy ruszcie i piwie, a dokuczliwy upał nie zniechęcił wielu kolekcjo-
nerów do długich i ożywionych dyskusji.

Książki oferował Bogdan MichalakPodczas giełdy trwały ożywione dyskusje kolekcjonerskie



Drugi dzień pobytu zainaugurowała hubertowska msza święta celebrowana przez kapelana myśliwych 
ks. kan. Romana Bagińskiego. Odbyła się ona w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej - neogotyckiej 
świątyni z wieżą od frontu, według projektu Edwarda Cichockiego, wzniesionej w latach 1905-1906. My-
śliwski charakter mszy podkreślały muzyczna oprawa w wykonaniu członków klubu Krzysztofa Kadleca, 
Andrzeja Jesse, Kazi-
mierza Kroskowskiego i 
Janusza Gocalińskiego, 
poczty sztandarowe od-
działów klubu, odświęt-
ne stroje organizacyjne 
uczestników. Ksiądz ka-
nonik w kazaniu nawiązał 
do znaczenia kultu św. 
Huberta oraz podzięko-
wał organizatorom za 
wybór miejsca uroczysto-
ści, hojne dary ołtarza i 
życzył owocnych obrad.

Autorzy książek Liliana Keller 
z Januszem Siekiem i Krzysztof 
Mielnikiewicz wymieniają się 
swymi książkami, oczywiście z 
życzliwymi dedykacjami

O cenach zakupu dowiadywali 
się tylko zaufani koledzy

Mszę odprawił ks. Roman 
Bagiński



 Po mszy w ośrodku wypoczynkowym „Mazowsze” delegaci z 18 oddziałów klubu, podsumowali 
roczną działalność, wysłuchali sprawozdania komisji rewizyjnej i na jej wniosek udzielili absolutorium 
członkom zarządu oraz podjęli szereg uchwał do pracy w ostatnim roku bieżącej kadencji. Na miejsce 
przyszłorocznego zjazdu delegaci przyjęli zaproszenie do Gorzowa Wielkopolskiego, wypowiedziane przez 
kol. Henryka Leśniaka.

Dary ołtarza niosą: Dariusz Knap, 
Maryla Libera, Tomasz Sak i Ta-
deusz Jankowski w obecności ks. 
proboszcza Jerzego Jakubowskiego

Od lewej: Janusz Gocaliński, Krzysz-
tof Kadlec, Kazimierz Kroskowski, 
Andrzej Jesse

Podczas mszy św. Od lewej Antoni 
Papież, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Stanisław Koleśnik



W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów okręgu płockiego Tomasz Guziak - członek Naczel-
nej Rady Łowieckiej i Marek Zaborowski - łowczy okręgowy, którzy otrzymali od zarządu klubu zestawy 
pamiątek kongresowych. Obrady poprzedził ciekawy wykład p. Grażyny Tryki - kierowniczki gabinetu 
numizmatycznego płockiego Muzeum Mazowieckiego, który tematycznie wpisał się w klimat kolekcjoner-
skiego zjazdu.

Tradycyjnym punktem programu zjazdów klubowych stało się nagradzanie wyróżniających się kolek-
cjonerów odznaczeniami związkowymi i klubowymi oraz nagrodami i podziękowaniami za organizację 
zjazdów.

Odznaczenia związkowe z rąk Tomasza Guziaka i Marka P. Krzemienia otrzymali: Hubert Rzepczyński 
- Medal Św. Huberta, Jerzy Mikołajczyk, Mirosław Dobrzański - złote Medale Zasługi Łowieckiej, Krzysz-
tof Oleszczuk, Piotr Uroda - srebrne, a Józef Kukuła i Mariusz Oskroba - medale brązowe.

Członkostwo honorowe klubu przyznano Markowi Stańczykowskiemu, Jerzemu Mikłajczykowi i Krzy-
sztofowi Kadlecowi.

Medale „Zasłużony dla KKiKŁ PZŁ” wręczył Antoni Papież - przewodniczący kapituły Markowi Zu-
skiemu, Leszkowi Szewczykowi, Wacławowi Gosztyle i Oddziałowi Katowicko-Nowosądeckiemu.

Mark Stańczykowski w imieniu zarządu dziękując za przygotowanie zjazdu nagrodził kulawkami klu-
bowymi i dyplomami uznania: Jerzego Moniewskiego, Krzysztofa Mielnikiewicza, Andrzeja Głowackiego i 
Tadeusza Jankowskiego.

Podziękowanie płockiemu 
łowczemu okręgowemu 
Markowi Zaborowskiemu za 
pomoc w organizacji zjazdu 
składa Marek Stańczykowski 

Prezydium zjazdu. Przemawia Marek Stańczykowski 
Minutą ciszy oddano cześć zmarłym kolegom klubowym



Odznaczeni „Medalem Za Zasługi dla Klubu” Leszek Szewczyk i Wacław Gosztyła (od lewej) z 
członkami kapituły odznaczeń.

U góry po lewej: Nagrodzeni 
„Złotym Medalem Zasługi 
Łowieckiej” Mirosław Do-
brzański i Jerzy Mikołajczyk z 
wręczającymi Tomaszem Gu-
ziakiem (po lewej) i Markiem 
P. Krzemieniem. Z mikrofo-
nem Marek Stańczykowski 
- prezes klubu.
Po prawej u góry: Srebrnym 
MZŁ Tomasz Guziak odzna-
cza Krzysztofa Oleszczuka

„Kulawki” i dyplomy za orga-
nizację zjazdu otrzymują: Jerzy 
Moniewski, Andrzej Głowacki i  
Krzysztof Mielnikiewicz (stoją 
po prawej).

Kulawka klubowa,(ryton)



W przerwie można było ostem-
plować walory filatelistyczne. 

U góry po lewej stoisko 
pocztowe

Awers i rewers medalu pamiątkowego wykonane-
go przez firmę NEST z Pruszkowa

List polecony ze znaczkiem 
personalizowanym, stemplem 
okolicznościowym i erką pole-
cenia okolicznosciową



Kartki pocztowe beznominało-
we ze znaczkami personalizo-
wanymi, ostemplowanymi da-
townikiem okolicznościowym.
Na skanach różne warianty kart 
i znaczków.



Przed kolacją ks. Grzegorz Mierzejewski podzie-
lił się ze słuchaczami wrażeniami z kilkuletniego 
misyjnego pobytu w Peru. Opowiedział o swych 
amazońskich polowaniach, spotkaniach z myśliwy-
mi peruwiańskimi, wyświetlił film ukazujący swe 
przygody myśliwskie.
W niedzielę uczestnicy zjazdu mieli możliwość 
obejrzeć bogatą kolekcję pamiątek przywiezionych 
przez prelegenta z Peru, wyeksponowaną obecnie w 
Muzeum Archidiecezjalnym w Płocku.

Ubrania i broń myśliwską 
myśliwych z Amazonii można 
oglądać w Muzeum Archidie-
cezjalnym w Płocku.

Ks. Grzegorz Mierzejewski



Krzysztof Mielnikiewicz wygłosił prelekcję prezentującą postać kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego 
- prekursora kolekcjonerstwa łowieckiego, który stał się nieformalnym patronem zjazdu, bowiem delegaci 
otrzymali książkę autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza charakteryzującą łowiecki żywot kapitana. Można 
też było nabyć kartki pocztowe i znaczek personalizowany zaprojektowane przez Krzysztofa Mielnikiewi-
cza oraz medal z wizerunkiem Kobylańskiego, wykonany przez firmę NEST z Pruszkowa.

Prelekcję wygłasza i  książkę podpisuje Krzysztof Mielnikiewicz

Książka w wersji kolekcjonerskiej, w twardej okładce, numerowana z podpisem autora i kopią ekslibrisu 
kpt.  J. W. Kobylańskiego.



Oprócz wymienionych pamiątek delegaci otrzymali bardzo ciekawy 
reprint pt. „Projekt obchodu dwudziestopięciolecia Towarzystwa Ra-
cyonalnego Polowania i projekt Wystawy Przemysłowo - Łowieckiej 
w Płocku”, przygotowany przez Andrzeja Głowackiego, udostępniony 
przez Towarzystwo Naukowe Płockie, sfinansowany przez ZO PZŁ w 
Płocku i wydawnictwo „Korepetytor” Marian Gałczyński. Autorem 
dokumentu z 1923 r. jest dr Józef Żenczykowski zasłużony działacz 
PZŁ okresu międzywojennego.

Reprint i fragmenty wystawy zorganizo-
wanej przez Andrzeja Głowackiego

Reprint i fragmenty wystawy ukazujacej historię płockiego łowiectwa



W niedzielę chętni mogli obejrzeć przebogate i dech zapierające zbiory muzeów Archidiecezjalnego i Ma-
zowiec-kiego w Płocku oraz Katedrę Archidiecezjalną. Do zobaczenia za rok w Gorzowie Wielkopolskim. 

Darzbór!
Krzysztof Mielnikiewicz



 Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
 13 lutego w ZO PZŁ w Warszawie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Oddziału 

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, które prowadził Krzysztof Mielnikiewicz. Sprawozdania z 
rocznej działalności oddziału złożyli Jerzy Moniewski - prezes oddziału i Bohdan Jasiewicz - przewodni-
czący komisji rewizyjnej. Po dyskusji, pozytywnie oceniającej działalność zarządu, udzielono absolutorium 
Jerzemu Moniewskiemu - prezesowi, Kamilowi Stańczykowskiemu - sekretarzowi i Tadeuszowi Badow-
skiemu - skarbnikowi oddziału.

Zebranie otwiera Jerzy 
Moniewski. Po lewej: 
Krzysztof Mielnikie-
wicz, Leszek Semaniuk, 
Marek Stańczykowski  

U dołu od lewej: 
Stefan Szarlik, Andrzej 
Głowacki, Tadeusz 
Jankowski, Igor Bloch, 
Wojciech Boczkowski, 
Mateusz Krupiński, 
Marek Stańczykowski, 
Leszek Semaniuk



W trakcie zebrania łowczy okręgowy Łukasz Urbański, w obecności  współpracowników, złożył gratu-
lacje kolekcjonerom za działalność na niwie kultury łowieckiej, przedstawił w zarysie zamierzenia organi-
zacyjne  warszawskiej organizacji łowieckiej i poprosił o włączenie się do dyskusji na temat usprawniania 
polskiego łowiectwa.

Delegatami na XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Soczewce k. Płocka zostali wybrani: Marek 
Stańczykowski, Jerzy Moniewski, Mateusz Krupiński i Janusz Gocaliński. W zjeździe brać też będą udział 
członkowie honorowi KKiKŁ PZŁ  z Oddziału Warszawskiego: Izabela Malec, Andrzej Głowacki,  Bohdan 
Jasiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Konrad Oleszczuk,  Leszek Semaniuk, Witold Sikorski, Józef  Wyga-
nowski.

Adrzej Głowacki, na którego barkach spoczywa logistyczna organizacja zjazdu,  przedstawił szczegóło-
wy program spotkania kolekcjonerów, a Krzysztof Mielnikiewicz, Sławomir Studziński, Mateusz Krupiński 
zaprezentowali projekty pamiątek zjazdowych.

Najwięcej emocji wzbudziła oznaka oddziału warszawskiego klubu, zaprojektowana przez Mateusza 
Krupińskiego. Po burzliwej dyskusji zatwierdzono projekt większością głosów. 

Łukasz Urbański - łowczy okręgowy z Warszawy składa gratulacje członkom KKiKŁ PZŁ za działalność na 
niwie kultuery łowieckiej i życzy owocnych obrad.

Projekt medalu opracowany 
przez Sławomira Studzińskiego 
szefa firmy NEST z Pruszkowa



Projekt R-ki polecenia 

 Uczestnicy zjazdu otrzymają książkę autor-
stwa Krzysztofa Mielnikiewicza (143 strony) 
pt. Józef Władysław Kobylański 1892-1971” 
Tytuł i okładka książki mogą ulec zmianie.

Projekt fragmentu arkusza znaczków pocz-
towych spersonalizowanych „Mój znaczek”, 
który będzie wydany z okazji XIII Zjazdu 
KKiKŁ PZŁ



Projekty kart pocztowych na 
XIII KZD KKiKŁ w Soczewce 
k. Płocka

 Leszek Semaniuk - hono-
rowy prezes WKŁ „Dziczy 
Jar” obdarował Krzysztofa 
Mielnikiewicza pamiątko-
wym grawertonem z okazji 
45-lecia koła.
Więcej na stronie:
http://
www.kulturalowiecka.pl/
inne.html



KRAJOWY ZJAZD KLUBU KOLEKCJONERA 
I KULTURY ŁOWIECKIEJ W ŁĘŻECZKACH 

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

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

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

dr Tomasz Sobalak dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM

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



Uczestnicy mszy św. w Chrzypsku Wielkim

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



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

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

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

Liliana Keller odbiera akt powołania Oddziału 
Roztoczańskiego KKiKŁ

Podziękowanie Krzysztofowi Kadlecowi  za organizację zjazdu składa Marek 
Stańczykowski 



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

Pamiątkowe medale zjazdowe i odznaka członka honorowego KKiKŁ

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

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

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

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



W publikacji książkowej zawarto rozdziały:

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

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

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



Jubileusz czterdziestopięciolecia Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

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

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

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

Przebieg jubileuszu

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

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

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

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



Klub Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej od 45. lat pielęgnuje 

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

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

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

Przebieg jubileuszu

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

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

Eksponaty z wystawy sokolniczej. 



Wystawa jubileuszowa

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

Uczestnicy jubileuszu na galowo.

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



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

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

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

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

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

Rejestracja uczestników zjazdu.



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

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

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

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



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

Wystawa sokolnicza
Na parterze można było zwiedzić, rewelacyjną moim 

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

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

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

Marek Stańczykowski wręcza Krzysztofowi Oleszczukowi 
podziękowanie za organizację jubileuszu.

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



Na zdjęciach:
1 i 2 - Andrzej Łacic i Leszek Walenda odczytują adresy od 
dr. Lecha Blocha i Jerzego Sądela,
3 - Krzysztof Oleszczuk i Krzysztof Mielnikiewicz odbierają 
worek pocztowy od Małgorzaty Szymanek naczelnik poczty 
w Kamionce,
4 -  od prawej: Alfred Hałasa - członek honorowy PZŁ, Leszek 
Semaniuk - wiceprzewodniczący Kapituły Medalu Za Zasłu-
gi dla KKiKŁ,  Krzysztof Mielnikiewicz - członek honorowy 
klubu omawia założenia monografii KKiKŁ, Marek Zuski - 
skarbnik, Leszek Szewczyk - wiceprezes klubu, Antoni Papież 
- członek honorowy klubu, Bogdan Kowalcze - wiceprezes 
klubu, Wacław Gosztyła - sekretarz, Jerzy Błyszczuk - przew. 
komisji rewizyjnej, Roman Badowski i Józef Ulfik - członkowie 
komisji rewizyjnej,
5 - filatelistyczne walory zjazdowe.

1

2

3

larstwie, grafice, na tkaninach, w rzemiośle artystycznym, 
na starodrukach, znaczkach pocztowych, w falerystyce i 
kartofilii.  Jeden z kolegów kolekcjonerów, zachwycony 
bogactwem przedmiotów zgromadzonych ze zbiorów 
prywatnych i muzeów w Polsce stwierdził, że nie był pod 
tak silnym wrażeniem zwiedzając zameczek sokolniczy 
Falkenlust (Niemcy), jak na wystawie w Kozłówce.

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

5



XI Krajowy Zjazd 
Delegatów

Delegaci XI Krajowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów minutą ciszy i dźwiękami rogów myśliw-
skich uczcili pamięć zmarłych kolegów klubowych: Zygmunta Łabędzkiego, Jana Świderskiego i Mariana Lendzioszka 
wieloletniego prezesa klubu.

Obrady poprzedziły akty wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Dyplom nadania i medal Członka Honorowego Klubu, 
przyznany w ub. roku w Lanckoronie, odebrała Grażyna Kret. Alfred Hałasa ogłosił werdykt kapituły, w myśl którego 
Medale Za Zasługi dla KKiKŁ  Zbigniew Korzeniowski, Mirosław Więckowski, Tomasz Grzesiak i Bogdan Kowalcze. 

Marek Busz odebrał akt powołania oddziału zielonogórskiego KKiKŁ PZŁ.
Mark Stańczykowski w imieniu zarządu dziękując za współpracę i organizację zjazdu, nagrodził dyplomami uznania 

i upominkami: Krzysztofa Oleszczuka, Andrzeja Łacica - łowczego okręgowego w Lublinie i Sławomira Olszyńskiego. 
Adresy okolicznościowe do uczestników zjazdu od dr. Lecha Blocha - łowczego krajowego i Jerzego Sądela - dyrektora 
RDLP w Lublinie  odczytali Andrzej Łacic i Leszek Walenda. 

Po przyjęciu przez delegatów sprawozdań, udzieleniu absolutorium członkom zarządu, podjęciu uchwał o 
nadaniu Antoniemu Papieżowi i Józefowi Wyganoskiemu członkostwa honorowego klubu  nastą-pił akt przekazania 
Krzysztofowi Oleszczukowi i Krzysztofowi Mielnikiewiczowi przez p. Małgorzatę Szymanek naczelniczkę Poczty 
Polskiej w Kamionce worka pocztowego z przesyłkami listowymi opatrzonymi datownikiem okolicznościowym, 
wydanym z okazji jubileuszu klubu. Listy przewieziono specjalną (myś-liwską) pocztą samochodową do Lublina, gdzie 
zostały ostemplowane i wysłane zwykłą drogą pocztową do adresatów. Należą się szczególne gratulacje Krzy-sztofowi 
Oleszczukowi za organizację bogatego programu filatelistycznego jubileuszu.

Bardzo udany pobyt w Kozłówce zakończono giełdą kolekcjonerską w parku pałacowym, która wpisała się w VI 
Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej. Serdecznie dzię-kuję Krzysztofowi Oleszczukowi za organizację imprezy.

Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich wrażeń, pod-sumowywano na tradycyjnych biesiadach św. Huberta, 
uświetnionych muzyką myśliwską i potrawami z dzi-czyzny.

Krzysztof Mielnikiewicz

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

Plakietka jubileuszowa - awars i rewers



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

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



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

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

Pies w kulturze łowieckiej.
Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim

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

Wystawa otwarta będzie dla zwiedzających do końca maja.
Marcin Skrzek

Wystawę otwiera Krzysztof Wiączek - wicedyrektor piotrkowskiego muzeum



Wystawa zorganizo-
wana została w sali 
piotrkowskiego zamku 
królewskiego

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

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



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

Kartofilia i filatelisty-
ka prezentowana na 
wystawie



 OBRADOWAŁ ODDZIAŁ WARSZAWSKI 
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ

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

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

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

Jan Malewski i Janusz Gocaliński na zdjęciu po lewej.

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



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

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

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

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


