O ŁOWACH W PUSZCZY BIAŁEJ I KOLE
ŁOWIECKIM „MYKITA”

Przedstawiam książkę o historii łowiectwa na Ziemi Ostrowskiej, wydaną przez grupę myśliwych
z KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej. Książka wydana została 250 egzemplarzy. Poniżej zamieszczono artykuły prasowe przyblizające wymieniona pozycję.

NOWOŚCI OSTROWSKIE Nr 2 z 15.04.2008 r.
Niedawno została wydana książka pt. O łowach w Puszczy Białej i w kole Łowieckim „Mykita”.
O kilka zdań na ten temat poprosiliśmy autora książki Krzysztofa Mielnikiewicza.
Nowości Ostrowskie: Jak długo trwało zbieranie materiałów do tej publikacji i jakie lata ona
obejmuje?
KrzysztofMielnikiewicz: Książka składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje myślistwo od czasów
najdawniejszych do końca II wojny światowej. Na zebranie materiałów miałem około pięciu miesięcy,
bowiem pomysł napisania książki zrodził się na wiosnę ubiegłego roku. Część druga zawiera historię
i teraźniejszość koła „Mykita” Materiał wybrałem z kroniki, uporządkowałem go i zredagowałem.
Kronikę prowadził skrupulatnie założyciel koła inż. Henryk Gosiewski, który opisami, wierszami,
pieśniami, rysunkami i karykaturami utrwalił życie w „Mykicie” od 1947 r., czyli od założenia koła

do końca lat siedemdziesiątych. Po nim przejąłem pałeczkę kronikarza i doprowadziłem kronikę do
jubileuszu 60-lecia kofa. Tak więc druga część obejmuje lata 1947-2007.
- Jest to pierwsze tak duże opracowanie o tematyce łowieckiej. Jakie trudności napotykał Pan
podczas pracy?
- W1997r. z okazji 50-lecia koło wydało w bardzo małym nakładzie monografię „Mykity”
rozprowadzoną głównie wśród myśliwych. Obecne wydanie jest obszerniejsze i obejmuje znacznie
dłuższy okres dziejów. Najwięcej trudności sprawiło mi dotarcie do materiałów źródłowych sprzed II
wojny światowej. Zbierałem je w archiwach państwowych, bibliotekach oraz prowadziłem wywiady
z najstarszymi mieszkańcami powiatu, którzy niestety nie byli myśliwymi, ale uczestnikami
naganki. Sporo informacji uzyskałem od dzieci i wnuków przedwojennych myśliwych. Szkoda, że
bez dokumentacji fotograficznej. Żałuję, że za opracowanie nie wziąłem się przed 20 laty, kiedy
jeszcze żyli przedwojenni myśliwi. Najciekawsze materiały znalazłem w bibliotece Polskiego
Związku Łowieckiego w Warszawie, w przedwojennych kalendarzach i w prasie myśliwskiej oraz
w Archiwach Państwowych w Warszawie i w Pułtusku.
Wiele cennych tekstów źródłowych otrzymałem od p. Witolda Suskiego. Poszukiwania dały
interesujące rezultaty. Wydobyłem na światło dzienne wiele cennych informacji niepublikowanych
w powojennej prasie i literaturze łowieckiej, a także z okresu zaborów i okupacji hitlerowskiej.
Niektóre z nich wzbogacają wiedzę o historii ziemi ostrowskiej i o ludziach tę historię tworzących.
- Kto jest wydawcą książki i gdzie można ją nabyć, w których bibliotekach jest dostępna?
- Książkę wydało dwunastu członków KŁ „Mykita”, którzy równocześnie sfinansowali część
nakładu i są jego dysponentami. Swój udział w wydaniu publikacji mają także ostrowskie samorządy:
powiatowy, miejski i gminny; różne instytucje, a także Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Ostrów
Mazowiecka oraz firmy: „Rolstal”; „Kefal” „Elkopol” „Metro” i „Wiktoria” Nazwiska wydawców
i sponsorów wymienione są we wstępie publikacji. Dzięki tym podmiotom książka liczy prawie
230 stron, wydana została w kolorze, na papierze kredowym i w twardej okładce. Publikacja (poza
kilkudziesięcioma egzemplarzami, będącymi w dyspozycji drukarni „Wiktoria” przy ulicy Stacyjnej)
nie jest dostępna w sprzedaży. Można ją wypożyczyć w Bibliotece Miejskiej i w Pedagogicznej.
Myślę, że znajdzie się ona także w bibliotekach szkolnych na terenie powiatu, bowiem niemal
wszystkie samorządy otrzymały bądź zakupiły w drukarni egzemplarze książki.
Dziękujemy za rozmowę.

1997 r. Po polowaniu jubileuszowym w KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej

„OSTROVA”. INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA Nr 2/3 (48/49) luty-marzec 2008 r.
Książka o łowach i nie tylko
Miłośnicy ostrowianów będą mogli uzupełnić swoje biblioteki o nową pozycję. Ukazała się
bowiem nowa książka o Ostrowi, a ściślej mówiąc, o myślistwie i myśliwych Ziemi Ostrowskiej.
Nosi tytuł „O łowach w Puszczy Białej i w Kole Łowieckim Mykita”.
Jej autorem jest Krzysztof Mielnikiewicz - rodowity ostrowiain, myśliwy, działacz Polskiego
Związku Łowieckiego, publicysta i propagator historii i kultury łowieckiej. Promocja książki
odbyła się 29 lutego 2008 r. w siedzibie Nadleśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej.
Udział w niej wzięli między innymi: burmistrz Mieczysław Szymalski, wójt gminy Ostrów
Waldemar Brzostek, nadleśniczy Piotr Uścian - Szaciłowski, łowczy okręgowy Jan Szpunar, prezesi
i myśliwi kół łowieckich z okolic Ostrowi, przedsiębiorcy i sponsorzy, a także historycy regionaliści
- Ryszard Ejchelkraut i Witold Suski. - Jest to nie tyle promocja co raczej podziękowanie wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tej książki - powiedział autor i dodał, że był to ostatni dzwonek
do zebrania materiałów i napisania łowieckiej monografii Puszczy Białej, zwłaszcza z okresu
międzywojennego, gdyż jest coraz mniej osób pamiętających tamte czasy. Chociaż tytuł mówi
o łowiectwie, pozycja ta jest niezwykle interesująca nie tylko dla myśliwych, ale dla wszystkich
interesujących się dziejami naszej „małej ojczyzny”.
Książka składa się z dwóch części: pierwszej traktującej o łowach w Puszczy Białej do roku 1945
oraz drugiej - o najstarszym ostrowskim kole łowieckim „Mykicie”. Na kolejnych stronach znajdziemy
bogato ilustrowane ważne wydarzenia z dziejów miasta i powiatu, ale nade wszystko obszerny
poczet znakomitych i zasłużonych (a częstokroć nieco zapomnianych) postaci. -Ta książka ocala od
zapomnienia wielu ludzi - stwierdził Krzysztof Mielnikiewicz. Jako przykład zapomnienia wskazał
znajdujący się na cmentarzu w Jasienicy grób powstańca z 1863 roku, a jednocześnie znakomitego
przyrodnika, badacza syberyjskiej fauny i myśliwego, Wiktora Ignacego Godlewskiego.

2003 r. Po polowaniu jubileuszowym w KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej

- Co roku mogiłę tę odwiedzają uczestnicy uroczystości wręczania medali im. Wiktora
Godlewskiego w Bogutach Piankach i powinniśmy się wstydzić, że jest ona tak zaniedbana powiedział Mielnikiewicz apelując jednocześnie do myśliwskiej braci o odrestaurowanie grobu ich
starszego kolegi „po strzelbie”.
Na koniec każdy z uczestników promocji otrzymał egzemplarz książki z dedykacją autora, a ci
którzy wsparli fnansowo jej wydanie, dodatkowo pisemne podziękowanie za pomoc.

TELEWIZJA TeleTop Ostrów Mazowiecka
Działające w Ostrowi Koło Łowieckie Mykita, doczekało się już drugiej monografii... Uroczysta
promocja książki „O łowach w Puszczy Białej i w Kole Łowieckim Mykita” odbyła się w piątek 29
lutego. Autor książki - Krzysztof Mielnikiewicz zaprosił tego dnia wszystkich, którzy zaangażowali
się w wydanie monografii, między innymi burmistrza Mieczysława Szymalskiego, wójta Ostrowi
Waldemara Brzostka, prezesa Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty Ryszarda Ejchelkrauta
oraz oczywiście kolego myśliwych... Gospodarzem spotkania było ostrowskie Nadleśnictwo.
Autor monografii Krzysztof Mielnikiewicz przyznał, że z zamiarem napisania tej książki nosił się od
dawna...
Książka została wydana dzięki pomocy władz samorządowych: starosty, burmistrza i wójta,
ostrowskiego Nadleśnictwa i lokalnego biznesu. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali wraz z podziękowaniami świeżutkie wydanie kroniki Koła.
„Na takie rzeczy tu w Ostrowi czekamy!” - podkreślał burmistrz Mieczysław Szymalski , deklarując
jednocześnie dalszą pomoc.
Na finał tej ogromnej pracy, na łowiecką monografię Puszczy Białej i koła Mykita, czekało całe
środowisko myśliwskie... Nie wszyscy doczekali tego dnia, kilku myśliwych odeszło w ciągu
ostatnich lat do „krainy wiecznych łowów”, ale ci którzy pozostali w Mykicie, i do których przede
wszystkim książka jest adresowana twierdzą zgodnie, że praca ta nie zawiodła ich oczekiwań,
przeciwnie - jest wyjątkowo cennym dokumentem, owocem autorskiej pasji, trudu i pokłonem dla
rodzinnej ziemi....

Autor w karykaturze Jacka Frankowskiego

RECENZJA KSIĄŻKI ZAMIESZCZONA NA 4 STRONIE OKŁADKI
Środowisko kolekcjonerskie z niecierpliwością czekało na łowiecką monografię Puszczy Białej i
koła łowieckiego „Mykita”. Praca ta nie zawiodła moich oczekiwań, bowiem Autor jest znawcą tematu,
perfekcyjnie i swobodnie poruszającym się w jego treści oraz utalentowanym publicystą spraw związanych z
kulturą łowiecką.
Kol. Krzysztof swą pracą uzupełnił wiedzę o łowiectwie na ziemiach polskich. Posiadane wiadomości
zdobywał poprzez staranne poszukiwania archiwaliów, studiowanie czasopism i wydawnictw, wywiady
prowadzone z licznymi rozmówcami. Starania Autora zaowocowały nieznanym dotąd obrazem łowiectwa
w regionie, ciekawą treścią historyczną – żywą, bo w dużej części przekazywaną przez ludzi tę historię
tworzących.
W moim odczuciu treść pracy inspirowana jest emocjonalnym stosunkiem Autora do stron rodzinnych,
zwłaszcza przyrody oraz pragnieniem utrwalenia historii łowiectwa na ostrowskiej ziemi. Tak sądzę, skoro
sam Autor, znawca tematu, podczas archiwalnych kwerend i rozmów z najstarszymi mieszkańcami powiatu
odkrywał wiele nieznanych sobie faktów.
Do wyjątkowo cennych tekstów należą te, które ukazują sprawy dotyczące polowań na omawianym terenie
w czasie okupacji hitlerowskiej. Opis ten przedstawia stan prawny i organizację „łowiectwa” hitlerowskiego,
z czym spotkałem się po raz pierwszy w powojennej literaturze i publicystyce łowieckiej.
Autor tej poważnej publikacji wydobył na światło dzienne dokumenty świadczące o istnieniu w carskiej
i przedwojennej Ostrowi Mazowieckiej kół i towarzystw łowieckich oraz dał obraz ówczesnej fauny
ostrowskich lasów i pól.
Z dużą satysfakcją odebrałem bogaty opis życia myśliwych Koła Łowieckiego „Mykita”; ta doskonale
zapisana kronika pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Książka jest wyjątkowo cennym dokumentem – owocem autorskiej pasji, trudu, pokłonem dla rodzinnej
krainy.
Gratuluję Autorowi i jego kolegom z „Mykity”, którzy wspierali go w pracy nad książką.
Witold Sikorski, Warszawa, grudzień 2007 r.

PROMOCJA KSIĄŻKI

Autor książki przedstawia historię łowiectwa na ziemi ostrowskiej. Po prawej: Mieczysław Szymalski
- burmistrz miasta, Bogusław Konrad - radny, Andrzej Korzeb - dyrektor Fabryki Mebli „Forte” w
Ostrowi Mazowieckiej.

Przemawia burmistrz
Ostrowi Mazowieckiej
Mieczysław Szymalski

Od lewej:
Roman Betlejewski,
Zbigniew Kempisty,
Krzysztof Hoffman,
Waldemar Brzostek,
Krzysztof Waracki

Od prawej: Jan Szpunar,
Tadeusz Staniaszek, Stanisław
Sochacki, Tomasz Koczara, Jan
Elceser, Paweł Świderek

Autor wręcza książkę W. Brzostkowi - wójtowi gminy. Po prawej nadleśniczy Piotr Uścian- Szaciłowski.

Autor dedykuje książkę Janowi Szpunarowi

