
INAUGURACYJNE POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

W rekordowo upalny dzień tegorocznego lata zebrała się w Warszawie Komisja Kultury, powołana 
uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 167/2019 z dnia 25 maja 2019 r., w oparciu o § 82 ust. 3 pkt 
12 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. 

Skład komisji, zaproponowany przez prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, jej przewodniczącego 
wybranego 25 maja 2019 r., został zaakceptowany z pojedynczymi zmianami w składzie: Wojciech 
Frątczak (Włocławek), Bogdan Kowalcze (Kraków), Marek P. Krzemień (Bielsko-Biała), Aleksandra 
Matulewska (Poznań), Henryk Mąka (Leszno), Krzysztof Mielnikiewicz (Ostrołęka), Maciej Strawa 
(Piła), Leszek Szewczyk (Zielona Góra), Zdzisław Pupa (Rzeszów). NRŁ 27.06. 2019 r. do składu 
komisji dodała Aleksandrę Szulc z Bydgoszczy.

Akty nominacyjne wręczył prezes NRŁ Rafał Malec i wyraził przekonanie, że wiedza i doś-
wiadczenie nominatów wpłynie na wysoki poziom pracy komisji, zwłaszcza wobec trudnych 
wyzwań przed jakimi stoi współczesne łowiectwo, a aktywność w pracach na rzecz kultury łowieckiej 
przyniesie wiele satysfakcji w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Prezes NRŁ Rafał Ma-
lec wręcza akt nominacji  
prof. dr. hab. Dariuszowi 
J. Gwiazdowiczowi 

Akt nominacji odbiera 
ks.  prof. Wojciech Frątczak



Akt nominacji odbiera dr. 
hab. Aleksandra Matulew-
ska, prf. UAM

Akt nominacji odbiera Bogdan Kowalcze

Akt nominacji pokazany na 
następnej stronie odbiera Krzysztof 
Mielnikiewicz





Akt powołania odbiera 
dr Maciej Strawa

Akt powołania odbiera 
Leszek Szewczyk

Akt powołania Henryk Mąka



W części roboczej spotkania dyskutowano nad założeniami do planu pracy i konkretnymi zadaniami 
do realizacji przez całą kadencję 2019-2024, przedstawionymi przez prof. D. J. Gwiazdowicza. 

Ambitny plan, jeszcze w wersji roboczej, zakłada m.in.:
• Monitorowanie i merytoryczne wspieranie wniosku złożonego przez ZG PZŁ o wpisanie „Kultury 

Łowieckiej” na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Prof. D. J. Gwiazdowicz podkreślił, 
że nie ma formalnych powodów do odrzucenia wniosku. Czechy, Słowenia, Węgry wpisały kulturę 
łowiecką na listę dziedzictwa, a nasz wniosek, jak i osiągnięcia kulturowe, są o wiele bogatsze.

• Dopingowanie właściwych organów PZŁ do sfinalizowania wydawnictwa pokongresowego pt. 
„Historia i łowy”, podsumowującego IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku oraz rozliczenia 
się finansowego z prelegentami uczestniczącymi w kongresie.

• Udział w przygotowaniach i w realizacji obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, 
które odbędą się w 2023 r. Komisja zaproponuje organizatorom jubileuszu merytoryczne 
przygotowanie V Kongresu Kultury Łowieckiej z doborem tematyki i prelegentów, programem 
pamiątkarskim (wydawnictwa ˗ publikacja pokongresowa, filatelistyka, falerystyka i inne). Pod 
patronatem komisji kluby specjalistyczne, muzea, ośrodki kultury mogłyby organizować wystawy 
jubileuszowe, np. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawę centralną pt. „Od prehistorii 
do współczesności”. Wystawie towarzyszyłby profesjonalny katalog opisujący dzieje polskiego 
łowiectwa zilustrowany eksponatami wystawowymi.

• Organizację, współorganizację lub uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych. 
Komisja zaproponowała między innymi:
˗  merytoryczną organizację konferencji w Senacie RP pod roboczym tytułem „Czy łowiectwo 

jest potrzebne?”, z udziałem wybitnych naukowców, nie tylko myśliwych oraz szerokiego 
grona uczestników (politycy, naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele środowisk 
opiniotwórczych),

˗ seminarium dla polujących duszpasterzy, kapelanów i duchownych interesujących się 
zagadnieniami „człowiek a przyroda”, którego podsumowaniem byłaby publikacja książkowa 
pod roboczym tytułem „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem”,

˗ cykl konferencji i szkoleń dla przewodniczących i działaczy okręgowych Komisji Kultury i 
redaktorów regionalnych czasopism łowieckich.

• Prace nad doskonaleniem poziomu nauczania kultury łowieckiej na kursach dla nowo wstępujących 
do PZŁ. W związku z tym zaplanowano wydanie płyty DVD, będącej uzupełnieniem podręcznika 
„Kultura łowiecka” wydanego przez ZG PZŁ w 2018 r., organizację kursu dla lektorów kultury 
łowieckiej, uaktualnienie pytań egzaminacyjnych dla nowo wstępujących.

• Stworzenie centralnej bazy danych (najlepiej w systemie komputerowym PZŁ, w formularzu 
sprawozdawczości łowieckiej) dotyczącej działalności okręgów i kół na polu kultury łowieckiej 
(imprezy, publikacje, kapliczki, sztandary itp.).

• Opracowanie konkursu na najlepsze monografie łowiecko-przyrodnicze kół i okręgów.
• Opracowanie ceremoniału wręczania Członkostwa Honorowego” PZŁ.
• Współpracę merytoryczną z Klubami Specjalistycznymi, działającymi przy NRŁ.
• Zaprojektowanie dla polujących dian nowego wzoru stroju organizacyjnego lub dostosowanie 

obecnie obowiązującego stroju męskiego. 
Ostateczny plan pracy, po uwzględnieniu ewentualnych dodatkowych propozycji, zostanie 

jeszcze raz przedyskutowany, zatwierdzony i przedstawiony jesienią Naczelnej Radzie Łowieckiej.
Zebrani podkreślili, że plan pracy zaproponowany przez przewodniczącego komisji jest bardzo 

ambitny i atrakcyjny, a jego pełna realizacja dobrze przysłużyłaby się polskiemu łowiectwu.
Krzysztof Mielnikiewicz



 Od dołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr hab. Aleksandra 
Matulewska prof. UAM, Rafał Malec, dr Maciej Strawa, Bogdan Kowalcze, ks. prof. Wojciech Frątczak, 
Leszek Szewczyk, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk Mąka, Marek P. Krzemień

Program pracy komisji referuje prof. Dariusz Gwiazdowicz



 Uroczyste zakończenie kadencji
Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej

(2015-2018}?)

26 listopada 2018 roku Komisja Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej podsumowała swoją działalność 
za lata 2015-2018. W skład komisji wchodzili: Marek Rogoziński - przewodniczący, Krzysztof Mielni-
kiewicz – wiceprzewodniczący, Dariusz J. Gwiazdowicz, Bogdan Kozyra, Antoni Papież, Andrzej Sontag, 
Leszek Szewczyk, Marian Tatara i Edward Towpik – członkowie.

Od lewej: 
Marian Tatara, 
Leszek Szewczyk, Da-
riusz J. Gwiazdowicz, 
Marek Rogoziński, 
Bogdan Kozyra, 
Krzysztof Mielnikie-
wicz

Od lewej: Leszek Szewczyk, Dariusz  J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński - przewodniczący, 
Krzysztof Mielnikiewicz - wiceprzewodniczący, Marian Tatara, Bogdan Kozyra



Marek Rogoziński omówił najważniejsze prace komisji.

Szkolenie
Opracowano program szkolenia dla nowo wstępujących do PZŁ i sylabus (informator zawierający pro-

gram nauki kultury łowieckiej, wymagania, kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania). Zatwier-
dzono pytania egzaminacyjne z zakresu kultury łowieckiej, opracowane przez członków komisji, dodatkowe 
pytania dla kandydatów na myśliwych zaopiniowano.

Kontynuowano cykl spotkań z redaktorami naczelnych i regionalnych czasopism łowieckich. Podczas 
seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego zatytułowanego „Akceptacja społeczna warunkiem niezbędnym dla 
rozwoju łowiectwa”, odbytego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w dniach 17-19 lutego 2017 roku, w 
4 referatach omówiono problematykę wizerunku myśliwego i postrzegania łowiectwa w szerokich kręgach 
społeczeństwa oraz zagadnienia związane z redagowaniem i wydawaniem czasopism (tematyka sprzyjająca 
czytelnictwu, dobór artykułów i materiału zdjęciowego oraz obowiązujące przepisy z zakresu prawa praso-
wego i autorskiego). W dyskusji podkreślano potrzebę publikowania w centralnej prasie łowieckiej artyku-
łów dotyczących kultury i etyki myśliwskiej. Stanowisko to przedstawił Marek Rogoziński na posiedzeniu 
NRŁ. Niestety postulat, mimo zrozumienia, nie został wdrożony do bieżącej praktyki.

Redaktorzy czasopism 
łowieckich 
w OKL w Gołuchowie



Działalność wydawnicza, naukowa, promocyjna i opiniotwórcza

Niezwykle udanym i pracochłonnym przedsięwzięciem 
zainicjowanym przez komisję i przeprowadzonym pod jej pa-
tronatem było opracowanie podręcznika „Kultura Łowiecka”, 
jak się okazało, nie tylko dla nowo wstępujących. To interesują-
ce kompendium wiedzy, ukazało się pod redakcją prof. Dariu-
sza J. Gwiazdowicza, przy udziale kilkunastu autorów, spośród 
których byli też członkowie komisji - Krzysztof Mielnikiewicz, 
Antoni Papież, Marek Rogoziński i Leszek Szewczyk.

Spotkanie przedstawicielek Oficyny Wydawniczej „Forest” z autorami podręcznika

Seminarium pt. „Kultura łowiecka wczoraj i dziś” było spotkaniem promującym podręcznik. 
Odbyło się ono 10 czerwca 2018 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu przy udziale przedstawicieli świata nauki, głównie uczelni poznańskich, a także redaktorów 
regionalnych czasopism łowieckich, przedstawicieli komisji kultury i promocji łowiectwa z wielu 
okręgów, łowczych okręgowych oraz kolegów działających na polu kultury łowieckiej. Autorzy roz-
działów wygłosili referaty wprowadzające do dyskusji. Organizatorem seminarium był prof. dr hab. 
Dariusz J. Gwiazdowicz i poznański łowczy okręgowy Zbigniew Zieliński.

Marek Rogoziński i Krzysztof Mielnikiewicz powołani zostali przez NRŁ do 8 - osobowej Ko-
misji Obchodów 95-lecia PZŁ.

Wysoką rangę nadano IV Kongresowi Kultury Łowieckiej pt. „Łowy i historia”, który odbył się w 
Pułtusku w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. Komisja Kultury była współorganizatorem imprezy, a 
w przygotowaniu tego istotnego wydarzenia popularyzującego kulturę łowiecką, szczególne zasługi 
ma prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, który na swoje barki wziął całkowity ciężar organizacji części na-
ukowej kongresu oraz zaproszenia do wygłoszenia referatów wielu wybitnych naukowców. Komisję 
kultury w sesji referatowej reprezentowali prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof Mielnikiewicz.
Więcej o kongresie na stronie http://www.kulturalowiecka.pl/aktualnosci.html



Uczestnicy seminarium w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof J. Szpetkowski, 
Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, 
Tadeusz J. Żuchowski, Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec

Czterech członków komisji (Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogo-
ziński, Leszek Szewczyk) wzięło udział w konferencji zorganizowanej w Senacie RP - „Gospo-
darka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. 
Referat wygłosił prof. Dariusz J. Gwiazdowicz.  



Na sali obrad

Otwarcie kongresu 

Członkowie komisji kultury podczas wykładów:
Od lewej: prof. dr.hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński



Uczestnicy kongresu

Na sali obrad w senacie

Rozpoczęto starania o wpisanie łowiectwa polskiego (kultury łowieckiej) na krajową listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, z myślą o wpisaniu w przyszłości na listę 
światową. Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, przy współudziale niektórych członków komisji przygoto-
wał wniosek w celu złożenia go przez ZG PZŁ do komisji akredytacyjnej przy Ministrze Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wniosek jest modyfikowany, a starania dotyczące sfinalizowa-
nia wpisu kultury łowieckiej na listę UNESCO powinny być traktowane priorytetowo i uzyskać 
wsparcie w formie stosownej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.

Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowany przez Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa J. 
Szpetkowskiego projekt „Kodeksu etyki sokolniczej” i skierowała go do Naczelnej Rady Łowieckiej. 
Kodeks uzupełnił dokumenty opracowane przez komisję w poprzedniej kadencji: „Zbiór zasad 
etyki i tradycji łowieckich”, „Regulamin sztandarowy” i „Ceremoniał dekorowania odznaczeniami 
łowieckimi”.



Członkowie komisji kultury w senacie. 
Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz J. Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk, Marek Rogoziński.

Pozostała działalność

Rozpoczęto wstępną dyskusję na temat modyfikacji letniego stroju organizacyjnego. Skróce-
nie kadencji organów PZŁ uniemożliwiło zakończenia tego tematu.

Członkowie komisji brali czynny udział w przygotowaniu oraz przebiegu licznych spotkań 
rocznicowych na szczeblach krajowym, okręgowym oraz w kołach łowieckich. Bardzo cenione 
pod względem promocji kultury łowieckiej były wystawy kolekcjonerskie organizowane przy 
okazji odbywających się uroczystości. Na szczególne wyróżnienie w organizacji wystaw zasługuje 
praca członka komisji Leszka Szewczyka. Komisja Kultury współpracowała z klubami specjali-
stycznymi działającymi przy ZG PZŁ i komisjami NRŁ.

W dyskusji sformułowano kilka postulatów do rozważenia przez organy powołane w przy-
szłej kadencji (NRŁ, ZG PZŁ, Komisja Kultury):
• Opracowanie kompleksowej Strategii PZŁ, ujmującej także problematykę kultury i etyki łowiec-
kiej oraz powołanie zespołu specjalistów do rozwiązywania bieżących strategicznych problemów 
PZŁ.
• Intensywne starania o wpisanie łowiectwa (kultury łowieckiej) na listę UNESCO.
• Wpisanie do statutu obowiązku powoływania przez ZO PZŁ najbardziej potrzebnych komisji 
(należy je wymienić), w tym Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa.
Z problemów mniejszej rangi komisja postuluje:
• Wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 100-lecia PZŁ.
• Przygotowanie płyty audiowizualnej dla lektorów kultury łowieckiej (taka płyta miała być załą-
czona do książki „Kultura łowiecka”.



• Cykliczne organizowanie kursów dla lektorów kultury łowieckiej.
• Organizację konferencji na temat kultury łowieckiej w sejmie lub senacie.
• Uaktywnienie Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej PZŁ.
• Kontynuowanie spotkań szkoleniowych i dyskusyjnych z komisjami kultury i redakcjami pism 
regionalnych.

Wyżej wymienione postulaty przekazane zostaną łowczemu krajowemu wraz z protokołem 
zebrania.

Na zakończenie posiedzenia Marek Rogoziński, człowiek o niezwykle wysokiej kulturze oso-
bistej, przygotował dyplomy i wręczył je członkom komisji za 3-letnią skuteczną współpracę dla 
dobra polskiego łowiectwa. Taki sam dyplom otrzymał od uczestników spotkania.

Krzysztof Mielnikiewicz

Marek Rogoziński wręcza podziękowania za pracę w komisji Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, 
Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, Leszkowi Szewczykowi, Marianowi Tatarze i Bogdanowi Kozyrze





KOMISJE KULTURY NRŁ
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Naczelna Rada Łowiecka obok Komisji Propagandy 
i Wydawnictw (w 1993 r. przemianową na Komisję ds. Informacji i Środków Masowego Przekazu)   
powołała Komisję Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich, która 9 kwietnia 1986 roku przedłożyła do 
uchwalenia, po ogólnozwiązkowej dyskusji, Zbiór Zasad Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich. Zbiór 
ten po kilku nowelizacjach obowiązuje obecnie (czytaj w w odrębnym artykule). 

21.04.1996 r. Posiedzenie Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich NRŁ w Lubliń-
cu z udziałem Jacka Tomaszewskiego - łowczego krajowego.
Od lewej: Tadeusz Wajda, Jarosław Gaweł, - pracownik ZG PZŁ,  Witold Sikorski - prze-
wodniczący komisji, Jacek Tomaszewski, Masłowski i kierownik wydziału organizacyjne-
go ZG PZŁ, Andrzej Lipka (tyłem), Krzysztof Mielnikiewicz -gość,  i Edward Szałapak.

1986 - 1990
Jarema Maciszewski z Poznania - przewodniczący, Janusz Brodziński z Bydgoszczy, Janusz Dąbrowski z 
Warszawy, Władysław Fafinski z Olsztyna, Marcin Kamiński z Płocka oraz z Warszawy: Henryk Gawor-
ski,  Waldemar Kozłowski, Macej Olbrych, Witold Sikorski, Jan Sontag, Janusz Szczepański, Józef Szew-
czyk, Wiesław Zawiślak.

1991-1995
Janusz Brodziński z Bydgoszczy, Janusz Dąbrowski z Warszawy, Zygmunt Jurczyszyn z Zielonej Góry, 
Marek P. Krzemień z Krakowa, Andrzej Rokicki z Łodzi, Witold Sikorski z Warszawy - przewodniczący, 
Jan Sontag z Lublina, Edward Szałapak z Wrocławia, Ferdynand Ungeheuer z Rzeszowa. 

1995-2000
Na początku kadencji 1995-2000 działało 11 komisji problemowych(do grudnia 1997 r.), a zadania 

niektórych z nich się dublowały. 
W skład Komisji Etyki Ttradycji i Zwyczajów Łowieckich wchodzili: Janusz Brodziński z Bydgosz-

czy, Zygmunt Jurczyszyn z Zielonej Góry, Arkadiusz Krasa,  Andrzej Rokicki z Łodzi, Witold Sikorski z 
Warszawy - przewodniczący, Edward Szałapak z Wrocławia, Ferdynand Ungeheuer z Rzeszowa.

W skład Komisji Polityki Informacyjnej:  Andrzej Goszczyński - przewodniczący, Ryszard Czach, 
Jarosław Gaweł, Włodzimierz Kowalski, Marek Matysek, Krzysztof Mielnikiewicz, Stefan Schmidt, Le-
szek Wieliczko, Andrzej Wierzbieniec.

W grudniu 1997 r. w wyniku zmian personalnych w NRŁ i ZG PZŁ doszło też do reorganizacji ko-
misji. Niektóre zlikwidowano, powołując na ich miejsce nowe, w innych zmieniono składy.

W miejsce Komisji Etyki Ttradycji i Zwyczajów Łowieckich17 grudnia 1997 r. powołano Komisję 
Kultury Łowieckiej w składzie: Roman Dziedzic - przewodniczący, Krzysztof Kornacki, Marek Maldis, 
Janusz Ostapiuk, Witold Sikorski, Tadeusz Wajda i Tadeusz Żuchowski.

Komisję Polityki Informacyjnej zlikwidowano.

Składy komisji



Inauguracyjne posiedzenie Ko-
misji Polityki Informacyjnej. Od 
lewej Krzysztof Mielnikiewicz, 
Wacław Przybylski, Jacek Toma-
szewski, Alfred Hałasa - prezes 
NRŁ, A. Bojarski - pracownik 
ZG PZł, Jarosław Gaweł, Marek 
Matysek, Andrzej Goszczyński.

 Kadencja 2000 -2005
Naczelna Rada Łowiecka powołała Komisję Etyki, tradycji i zwyczajów Łowieckich w składzie:
Wojciech Cieplak - przewodniczący, Wacław Przybylski (do sierpnia 2004), Witold Sikorski, Krzysztof 
Mielnikiewicz, Tadeusz Żuchowski, Władysław Zabłocki i Marek P. Krzemień.

 Kadencja 2005 -2010
Skład komisji:
Wojciech Cieplak - przewodniczący, Anrezj Głowacki, Wiesław Keller, Marek P. Krzemień, Krzysztof 
Mielnikiewicz, Antoni Papież, Jerzy Przybecki, Marek Rogoziński, Witold Sikorski, Andrzej Sontag, 
Krzysztof Szpetkowski, Władysław Zabłocki.

Na zdjęciu zgodnie z ruchem wskazówek zegara poczynając od stojących z lewej: Krzysztof J. Szpetkowski, Wiesław 
Keller, Andrzej Sontag, Lech Bloch - łowczy krajowy, Marek P. Krzemień, Wojciech Cieplak - przewodniczący, Andrzej 
Głowacki, Antoni Papież, Jerzy Przybecki, Witold Sikorski, Krzysztof Mielnikiewicz.  

2010 -2015 
Skład komisji: Marek Rogoziński - przewodniczacy, Wiesław Keller, Kazimierz Kroskowski, Marek P. 
Krzemień, Krzysztof Mielnikiewicz,  Antoni Papież, Jerzy Przybecki, Andrzej Sontag, Edward Towpik.



Na zdjęciu zgodnie z ruchem wskazówek zegara od stojących z lewej: Wiesław Keller, Kazimierz Kroskowski, Marek P. 
Krzemień, Edward Towpik, Andrzej Sontag, Krzysztof Mielnikiewicz, Lech Bloch - łowczy krajowy,  Marek Rogoziń-
ski i Antoni Papież. 

2015-2020
Skład komisji: Marek Rogoziński - przewodniczacy,  Daruusz Gwiazdowicz, Bogdan Kozyra, Krzysztof 
Mielnikiewicz,  Antoni Papież, Marian Tatara, Andrzej Sontag, Leszek Szewczyk, Edward Towpik.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz Gwiazdowicz, Edward Towpik, Leszek Szewczyk, Andrzej Son-
tag, Marek Rogoziński, Bogdan Kozyra, Marian Tatara, Diana Piotrowska -rzecznik prasowy PZŁ i Antoni Papież. 



Komisja Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej we współdziałaniu z ZG PZŁ, klubami oraz zarzą-
dami okręgowymi opracowuje wiele materiałów i zagadnień, które służą NRŁ do podejmowania 
uchwał z zakresu kultury łowieckiej, analizy zjawisk kulturowych, podejmowania działań prowa-
dzacych do poprawy wizerunku łowiectwa. 

W ostatnich latach członkowie komisji Kultury brali udział w przygotowaniu uchwały o wizu-
alizacji PZŁ, w tym dopracowania wzoru stroju organizacyjnego, nowelizacji zasad etyki i tradycji 
łowieckich, opracowania ceremoniału sztandarowego PZŁ, ceremoniału dekorowania odznacze-
niami łowieckimi (uchwalony przez NRŁ 25 kwietnia 2013 r.).

Komisja Kultury włącza się w organizację imprez (kongresy kultury) i jubileuszy PZŁ. 
Cyklicznym zadaniem jest organizacja spotkań z przewodniczącymi Komisji Kultury ORŁ i re-

daktorami regionalnych czasopism łowieckich (opisy tych spotkań w innych zakładkach niniej-
szej strony internetowej).

Komisja bierze udział w opracowaniu pytań egzaminacyjnych dla nowowstępujących, pro-
gramów nauczania z zakresu kultury łowieckiej, szkoleniu lektorów z tej dziedziny na kursach w 
Czempiniu.

W bieżącej kadencji komisja podjęła się napisania pod redakcją prof. dr. hab. Dariusza Gwiaz-
dowicza podręcznika z zakresu kultury łowieckiej dla nowo wstępujących do PZŁ. W pracach 
uczestniczą też myśliwi z innych komisji i klubów PZŁ. 

Zespół przygotowujacy podręcznik „Kultura Łowiecka” dla nowo wstępujących do PZŁ. Od 
lewej (zgodnie z uchem wskazówek zegara): Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Lechowski, Jan J. 
Jóźwiak, Maciej Strawa, Antoni Papież, Leszek Szewczyk, Krzysztof Kadlec, Tadeusz Żuchowski, 
Marek Rogoziński, Diana Piotrowska, Dariusz Żuchowski - redaktor, przedstawicielki oficyny 
wydawniczej „Forest”. 


