
WARSZAWA 1993 r.
Obchody 70-lecia PZŁ w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

9 listopada 1993 r. myśliwi z całej Polski (ok. 3 tys.) w obecności premiera, marszałków sejmu 
i senatu, ministrów, posłów i senatorów oraz przewodniczącego CIC podsumowali w Pałacu Kultu-
ry i Nauki w Warszawie obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia PZŁ oraz zamanifestowali siłę 
i determinację w walce m. in. o: utrzymanie zwierzyny jako własności skarbu państwa, utrzymanie 
obwodów o powierzchni minimum 3000 ha z pierwszeństwem dzierżawy przez dotychczasowych 
użytkowników, obronę PZŁ jako zrzeszenia wszystkich myśliwych. Nicolas Franco - przewodniczą-
cy CIC, obecny na tej uroczystości, zaapelował do polityków o utrzymanie nowoczesnego polskiego 
modelu łowiectwa, godnego naśladowania. Po raz pierwszy wręczono ponad 100 Medali Św. Huberta 
kołom łowieckim mającym swoje korzenie przed II wojną światową i działaczom zasłużonym na 
polu kultury i tradycji łowieckich. 

Po raz pierwszy myśliwym zasłużonym na polu kultu-
ry łowieckiej wręczono  „Medale Św. Huberta”.

Na scenie w sali kongresowej w PKiN zebrały się 
poczty sztandarowe niemal wszystkich wojewódzkich 
organizacji łowieckich.



W dniach 14-15. 12. 1995 r. w Warszawie obradowało 295. delegatów na XVII Krajowym Zjeździe PZŁ , 
którego otwarcia dokonał Alfred Hałasa - prezes NRŁ. Obrady prowadził Jerzy Józefiak.

Zjazd zaszczycili: Józef Zych - marszałek sejmu, Roman Jagieliński - wicepremier i minister rolnictwa, 
Jerzy Jaskiernia - minister sprawiedliwości, Stanisław Żelichowski - minister OŚZNiL, Jerzy Stańczyk - ko-
mendant główny policji, Jan Dawidziuk - dyrektor generalny LP oraz obecni i byli parlamentarzyści zaangażo-
wani w przygotowanie i uchwalenie nowego „Prawa Łowieckiego”: Jan Komornicki, Bronisław Komorowski, 
Leszek Bugaj, Józef Łochowski, Zbigniew Eysmont i Krystyna Piekarska. Powitano także członków honoro-
wych PZŁ: Jerzego Krupkę, Ignacego Stachowiaka, Zygmunta Górskiego i Tadeusza Pietrzaka.

Zjazd nadał następnie członkostwo honorowe kolejnym 10 zasłużonym dla polskiego łowiectwa myśli-
wym: Januszowi Maciejowi Dąbrowskiemu (Warszawa), Bogusławowi Fruzińskiemu Poznań), Alfredowi 
Hałasie (Zamość), Tadeuszowi Kornatce Kielce), Januszowi Kujawskiemu (Lublin), Wacławowi Przybylskie-
mu (Warszawa), Witoldowi Sikorskiemu (Warszawa), Witoldowi Śnieżko (Łódź), Wiktorowi Szukalskiemu 
(Wrocław) i Stanisławowi Zaborowskiemu (Skierniewice).

Złomem udekorowano: Jacka Tomaszewskiego, Zbigniewa Jamiołkowskiego, Macieja  Januszewskiego,  
Andrzeja Krzywkowskiego. 

Odznakę Za Zasługi dla Łowiectwa otrzymali: Józef Zych, Olga Krzyżanowska, Zofia Kuratowska, Kata-
rzyna Piekarska, Jerzy Jaskiernia, Kazimierz Dobrowolski.

Medalmi Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uhonorowano: Alfreda Hałasę, Romana 
Dziedzica, i Zygmunta Osowskiego.

W imieniu odznaczonych podziękował Wacław Przybylski. A. Hałasa podziękował prezydentowi, człon-
kom rządu, posłom i senatorom oraz wszystkim myśliwym za skuteczne, pełne poświęcenia działania, uko-
norowaniem których jest nowe „Prawo Łowieckie”, zachowujące polski model łowiectwa, polegający na 
powiązaniu tradycji i nowoczesnego pojmowania jego funkcji, jako elementu polityki ekologicznj państwa. 
Prezes NRŁ w imieniu polskich myśliwych złożył deklarację reprezentantom rządu i parlamentarzystom za-
pewniającą ścisłe przestrzeganie zapisów ustawy dla dobra ojczystej przyrody.

Stanisław Żelichowski - minister OŚZNiL odczytał wystosowany przez premiera Józefa Oleksego adres do 
uczestników Zjazdu, w którym oprócz pozdrowień wyróżnił PZŁ, jako zorganizowaną organizację samorzą-
dową , kształtującą zasady etyki łowieckiej, przyczyniającą się do ochrony przyrody, w tym także u młodzieży. 
Zapewnił o swej sympatii dla łowiectwa i wyraził nadzieję, że Zjazd wypracuje kierunki działań zmierzające 
do ugruntowania samorządności i ochrony przyrody.

Stanisław Żelichowski , wracając do przeszłości, wyraził zrozumienie dla niepokoju myśliwych i zażeno-
wanie z faktu, iż z kierownictwa byłego resortu wychodziły tak niekorzystne dla polskiego łowiectwa roz-
wiązania prawne. Próby łączenia własności zwierzyny z własnością gruntu były nieporozumieniem. Minister 
podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do zablokowania ówczesnego projektu resortowego.

Zdaniem S. Żelichowskiego okres, w którym decydowały się losy „Prawa Łowieckiego” przyniósł szereg 
negatywnych zjawisk, także wśród społeczności myśliwskiej, spośród których najważniejsze to: zachwianie 
wiary i zmniejszenie dyscypliny organizacyjnej, wszelkie kłusownictwo, nieprzestrzeganie zasad obrotu 
i upoważnienie zbyt wielu podmiotów do skupu dziczyzny. Dzięki władzom PZŁ wiele z tych spraw zostało 
już unormowanych, pozostałe są w opracowaniu.

Minister oświadczył, że statut PZŁ jest konsultowany z wojewodami oraz ministrami, i że w niedługim 
czasie zostanie podpisany .Tak żvwo dyskutowana sprawa polowań na kaczki ulegnie ponownemu rozpa-
trzeniu. Nowe” Prawo Łowieckie” daje związkowi rozległe uprawnienia, które wymagają odpowiedzialności 
i narzucają obowiązki. Myśliwych czeka więc, zdaniem ministra, wiele pracy na wszystkich szczeblach.

W dyskusji oprócz wielu myśliwych udział wzięli: Józef Zych, Jan Dawidziuk, Bronisław Komorowski, 
Leszek Bugaj, Krystyna Piekarska, Zygmunt Trzebiatowski, Jan Komornicki, któremu na stojąco zgotowano 
wielką owację.Wybory wyłoniły Naczelną Radę Łowiecką. Spośród zgłoszonych 21 kandydatów najwięcej 
głosów otrzymali koledzy: Lesław Łabudzki (poznańskie), Tadeusz Uhl (krakowskie), Antoni Przybylski 
(pilskie), Marek Górski (gdańskie), Jerzy Józefiak (elbląskie), Wiesław Tomecki (katowickie), Maciej Login 
(koszalińskie), Winceny Julian Bluj (lubelskie), Edmund Gniewkowski (poznańskie) i Michał Jerzy Rutkow-
ski (warszawskie).

Poza członkami z wyboru w skład NRŁ weszli przedstawiciele województw, wybrani na zjazdach woje-

WARSZAWA 1995 r.
XVII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ 



Migawki ze zjazdu. Po lewej u góry: 
K. Mielnikiewicz z Witoldem Sikorskim, 
u góry z Leszkiem Sawickim. Po lewej: 
Krzysztof Mielnikiewicz, Pantaleon Choiń-
ski, Sylwester Domek, Zbigniew Stawinoga 
- delegaci z województwa ostrołęckiego). 

Stoją od lewej: Ignacy Wilski, 
Stefan Wyganowski, Wiktor Szu-
kalski, Maciej Dąbrowski, Jacek 
Tomaszewski, Wojciech Moraw-
ski, Jerzy Włostowski, Wacław 
Przybylski, Tadeusz kowerski, 
Tadeusz Uhl. Siedzą: Tadeusz 
Kałamarz, Alfred Hałasa, Józef 
Józefiak.

wódzkich, a wśród nich Zbigniew Stawinoga z woj. ostrołęckiego.
Prezydium NRŁ ukonstytuowało się następująco: Alfred Hałasa -prezes, Jerzy Józefiak i Tadeusz Kała-

marz - zastępcy prezesa, Wacław Przybylski i Tadeusz Uhl - członkowie prezydium.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Kowerski, Głównego Sądu Łowieckiego 

- Jan Maciej Dąbrowski, a Kolegium Odznaczeń Łowieckich - Wiktor Szukalski.
NRŁ powołała Zarząd Główny PZL, w składzie: Jacek Tomaszewski - przewodniczący, Zdzisław Moraw-



Datownik okolicznościowy 
z okazji zjazdu wydany z ini-
cjatywy i projektu Krzysztofa 
Mielnikiewicza.

ski i Stefan Wyganowski - zastępcy, Jerzy Włostowski - sekretarz Ignacy Wilski -skarbnik.
Po dyskusji i wprowadzeniu przez delegatów do projektu Uchwały poprawek i uzupełnień dokument ten 

uchwalono. Najbardziej burzliwą dyskusję wywołał wniosek (został przyjęty), ażeby ocena trofeów samców 
zwierzyny płowej dokonywana była przez wojewódzkie komisje oceny trofeów według miejsca pozyskania, 
a nie przynależności organizacyjnej myśliwego.

Postulat ostrołęckiej organizacji łowieckiej pod adresem Zjazdu Krajowego,  zgłoszony przez Zjazd Wo-
jewódzki w Ostrołęce i delegata Pantaleona Choińskiego, dotyczący powołania Regionalnych Rad Łowiec-
kich w siedzibach dotychczasowych województw w przypadku ich likwidacji, znalazł uznanie wśród delega-
tów i został uchwalony. Natomiast nie przeszedł nasz wniosek dotyczący podziału składki członkowskiej.

Na zakończenie Zjazdu Jacek Tomaszewski podziękował za wybór, ustosunkował się do głosów w dys-
kusji, kompetentnie odpowiedział na pytania i nieliczne zarzuty skierowane pod adresem Związku. Zwrócił 
uwagę działaczy na finanse kół, które mogą ulec pogorszeniu, jeżeli utrzyma się tendencja stagnacji cen dzi-
czyzny, spadek jej pogłowia i wpływów za polowania dewizowe oraz wzrost kosztów dzierżawy obwodów. 
Przy takim scenariuszu za dotychczasowe składki trudno będzie finansowo utrzymać koła łowieckie.

Przewodniczący ZG PZL złożył życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracy na niwie łowieckiej.
Na zakończenie kapelan PZL-ksiądz Konstanty Kordowski wygłosił świąteczno-noworoczne słowo dusz-

pasterskie, pobłogosławił myśliwych i rozpoczął łamanie się opłatkiem.

WARSZAWA 1997 r.
XVIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZŁ

Zjazd był wydarzeniem historycznym dla polskiego łowiectwa. Skończył się bowiem 52. letni okres, kiedy 
to statut był nadawany zrzeszeniu. Nowy statut myśliwui sami sobie mozolnie opracowali w myśl najlepszej  
wiedzy i zgodnie z sumieniem, sami go sobie też uchwalili. Jest to zgodne z duchem czasu, jest to demokra-
tyczne, jest to postępowe (fragment dyskusji zjazdowej).

XVIII Nadzwyczajny Zjazd PZŁ był konsekwencją postanowień ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r., która 
powierzyła Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZŁ uchwalenie do końca bieżącego roku statutu Zrzeszenia. 
To, jakże ważne zadanie, było jedynym punktem przyjętego porządku obrad, które zgodnie z wolą delegatów 
prowadził Ireneusz Michaś - senator RP, pełniący od niedawna funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej 

Gośćmi zjazdu, powitanymi gorącymi oklaskami, byli miedzy innymi: prof. Andrzej Szujecki - wicemi-



Pantaleon Choiński, Sylwester Domek, Leszek Bugaj, Ireneusz 
Michaś - nowy prezes NRŁ, Zbigniew Stawinoga, Krzysztof 
Mielnikiewicz.

nister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ryszard Kołodziej - wiceminister Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej, Janusz Dawidziuk - dyrektor generalny „Lasów Państwowych”, Jerzy Jaskiernia 
- poseł, przewod-niczący komisji ustawodawczej oraz senatorowie i posłowie myśliwi. 

Ważnym wystąpieniem, wskazującym na normalizację sytuacji w PZŁ oraz w stosunkach 
z MOŚZNiL, był głos prof. Andrzeja Szujeckiego, który życzył myśliwym, by podjęte uchwały po-
zostały w zgodzie z celami, długo kształtującymi się w sercach i umysłach wszystkich członków 
PZŁ, ażeby statut nawiązywał do szczytnych tradycji naszej organizacji, spełniającej ogromną rolę 
w gospodarowaniu zwierzyną - bezcennym dobrem bytującym w jakże zagrożonym środowisku.

Mówca życzył myśliwym uchwalenia jak najlepszego statutu, pozostającego w zgodzie z przekonaniami, 
obowiązującym prawem i wytwarzającego właściwą płaszczyznę kontaktów między PZŁ, myśliwymi a spo-
łeczeństwem.

Po wystąpieniu Ryszarda Kołodzieja merytoryczną dyskusję zapoczątkowali prezes NRŁ I. Michaś oraz 
Julian Bluj.  Prezes NRŁ w obszernym wystąpieniu poruszył całokształt problematyki myśliwskiej. Omówił 

stan legislacyjny tematyki łowieckiej, scharaktery-
zował przebieg prac nad statutem zwracając uwa-
gę na nowości w nim zawarte i ich znaczenie w 
funkcjonowaniu Zrzeszenia, nawiązał do stosun-
ków z MOŚZNiL oraz niedawnego kryzysu w naj-
wyższych gremiach władzy związku. Przedstawił 
również zamierzenia obecnych władz, głównie w 
dziele odbudowy finansów i zaufania społecznego 
do naszej organizacji. 
Po ważnym wystąpieniu Wacława Przybylskiego 
- członka honorowego PZŁ na temat historycznej 
roli zjazdu i etyki jako zasady działania - przema-
wiał Julian Bluj w imieniu Komisji Statutowej.
 Następnie swoje opinie i postulaty prezentowa-
ło kilkunastu delegatów, najczęściej w imieniu 
kilku organizacji wojewódzkich. W imieniu wo-
jewództw: ostrołęckiego, białostockiego, ciecha-

nowskiego, elbląskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego i suwalskiego przemawiał Waldemar Popławski.
Generalnie, wedle oceny mówców, projekt statutu spełnił oczekiwania myśliwych. Wniesiono jednak kilka-
naście mniej istotnych propozycji zmian, kilka uwag stylistycznych oraz kilka wniosków o zmiany większej 
rangi - dotyczące głównie uregulowań personalnych.
W trakcie dyskusji członek prezydium Zjazdu, poseł Leszek Bugaj w imieniu kilku województw zgłosił wnio-
sek formalny o odrzucenie wszystkich poprawek, propozycji zmian i przyjęcie projektu statutu opracowanego 
przez Komisję Statutową powołaną jeszcze na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ.
Takie rozwiązanie wywołało wśród części delegatów poruszenie i dezaprobatę. Niezadowoleni domagali się 
głosowania nad wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał, niektórzy chcieli opuścić salę obrad, inni 
zgłaszali gotowość przyjęcia propozycji L. Bugaja, który nie zmienił swojego stanowiska.
Przystąpiono do głosowania. Prowadzący obrady, wzorując się na praktyce parlamentarnej, w pierwszej kolej-
ności poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli propozycję posła L. Bugaja.
W wyniku głosowania za przyjęciem statutu w wersji przedstawionej przez Komisję Statutową, bez poprawek 
z sali, opowiedziało się 114 delegatów, 99 było przeciwnych, 13 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji zwol-
niono Komisję Uchwał i Wniosków ze składania sprawozdania, a przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu statutu powstałego w wyniku szerokiej konsultacji we wszystkich środowiskach myśliwskich.
Za jego uchwaleniem opowiedziało się 199 delegatów, przeciwnych było 32, wstrzymało się 18. Nastąpiła 
kolejna fala ożywionej dyskusji, w której na przemian krytykowano i aprobowano taki tryb uchwalania statu-
tu.Następnie 179 delegatów przeciwko 32 i przy 13 wstrzymujących się przyjęło uchwałę XVIII NKZD, której 
załącznikiem jest nowy statut PZŁ. (Przedruk z „Echa Puszczy Kurpiowskiej, nr 20, 1997 r.)



Uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem Jana Szyszki – Ministra Ochrony Środo-
wiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Krzysztofa Bałazego – dyrektora generalnego Lasów Pań-
stwowych, Macieja R. Gieleckiego – wojewody warszawskiego, Włodzimierza Klucińskiego – rek-
tora SGGW w Warszawie, Kazimierza Kosiniaka – Kamysza – rektora AR w Krakowie, Ireneusza 
Michasia – prezesa NRŁ, senatora RP, Jana Michny – komendanta głównego policji, Jerzego Pudełko 
– rektora AR w Poznaniu, Adama Rębacza – dowódcy ŚOW i Mariana Wesołowkiego – rektora AR 
w Lublinie.

WYSTAWA KOLEKCJONERSKA 

Wystawę otworzył Ireneusz  Michaś. Obchody jubileuszowe poprzedzono II Ogólnopolską Wy-
stawą Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Na otwarciu spotkaliśmy wiele znanych osobistości 
świata myśliwskiego na czele z kierownictwem PZŁ - senatorem Ireneuszem Michasiem – prezesem 
NRŁ i Lechem Blochem – przewodniczącym ZG PZŁ.

Było tam na co popatrzeć. Oprócz tradycyjnych kolekcji (oznaki, medale, znaczki pocztowe, pocz-
tówki, noże myśliw-skie, akcesoria, fotografia, książki, pamiątki po sławnych myśliwych -W. Korsak, 
J.W. Kobylański, dokumenty myśliwskie, trofea, ekslibrisy) zaprezentowano sztukę współczesną o 
tematyce łowieckiej (malarstwo, grafikę, plastykę w drewnie). Z kolekcjonerów ostrołęckich brał w 
niej udział Krzysztof Mielnikiewicz ze zbiorem znaczków „Historia, kultura i etyka łowiecka w fila-
telistyce”. Zbiór ten wystawiany był również na wystawie wojewódzkiej w Garnizonie Komorowo.

Wystawa dowodzi, że łowiectwo i inspirowana nim pasja kolekcjonerska może być dyscypliną 
elitarną z udziałem nie tylko ludzi wysoko utytułowanych i zamożnych, ale i przeciętnych zjadaczy 
chleba: rolników, leśników, inżynierów, nauczycieli, emerytów. Wystawa udowadnia, że o elitarności 

WARSZAWA 1998 r.
Obchody 75-lecia PZŁ 

Otwarcie wystawy w sali konferencyjnej PZŁ.



naszego hobby będzie decydować sposób poj-
mowania łowiectwa przez myśliwych, ich sto-
sunek do łowieckiej historii, tradycji, odpowie-
dzialność za utrzymanie i gromadzenie pamiątek 
wielowiekowego dziedzictwa i gospodarowanie 
mieszczące się w ekologicznych ramach. 

Kolekcjonerzy swą działalnością pokazują, 
że już od ponad 25. lat, w sposób zorganizowany 
wspomagają i kreują łowiectwo swoich marzeń, 
zaś w ostatnich kilku latach, po reaktywowaniu 
klubu, ze szczególnym zaangażowaniem. Zwie-
dzający wystawę podkreślali, że zgromadzone, 
często unikalne, pamiątki, wzbudzają nie mniej-
sze emocje i wzruszenia niż łowiskowe spotka-
nia z naturą, że wystawa pokazuje różnorodność 
tworzywa kolekcjonerskiego, że kolekcjonerzy 
czuwają, aby pokazujące się wraz z rozwojem 
cywilizacji nowe nośniki kultury łowieckiej 
gromadzić „od ręki”.

W Łazienkach Królewskich.
1. Krzysztof Mielnikiewicz z prof. Jerzym 
Krupką (u góry) i Kazimierzem Winklerem 
(po prawej)

2. Od lewej: Lech Łukaszek, Henryk Soliwo-
da, Benedykt Żyto, Krzysztof Mielnikiewicz

Prezentacja najstarszego KŁ w Polsce Towa-
rzystwa Myśliwych w Rzeszowie



W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

 Trzeciego listopada odbyła się w Łazienkach, zorganizowana przez Muzeum Łowiectwa i Jeź-
dziectwa, druga edycja konkursu „Szla-chetna sztuka wabienia jelenia” oraz wernisaż wystawy 
„Z dziejów łowiectwa – organizacje łowieckie w Galicji na przełomie XIX i XX w.”

Niestety deszcz sprawił, że w muzeum było bardzo tłoczno, a wabienie jeleni mogło usłyszeć niewielkie 
grono myśliwych lecz nie przeszkodził smakowaniu „małego co nieco” przygotowanego przez restaurację 
”Belvedere”.

Na wystawie zaprezentowane zostały głównie dokumenty i fotografie. Najstarsze z nich pochodzą z końca 
XIX w.

„Tworzą one obraz życia tamtych czasów, ukazują sprawy ważne dla myśliwych, przybliżają sposób wi-
dzenia i gust epoki. Pokazują wycinki codziennego życia, choćby sposób radzenia sobie z bezpańskimi psami. 
Fotografie dokumentują dawne polowania,  przywołują wizerunki znanych osobistości polujących w Galicji.” 
- czytamy w ulotce muzeum.

HUBERTOWSKA MSZA ŚWIĘTA 
 
O godzinie 1500 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu biskupi Władysław Miziołek i 

Bronisław Dembowski wspierani przez duszpasterza myśliwych ks. Wojciecha Frątczaka koncelebrowali 
mszę św. z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej pod kierownictwem Mieczysława 
Leśniczaka. Msza odbywała się w asyście sztandaru PZŁ i kilkudziesięciu organizacji wojewódzkich. Poczet 
sztandarowy naszej organizacji stanowili: Kazimierz Banaszek, Jerzy Szymaniewski i Lech Łukaszek. 

KONCERT GALOWY
  
Krakowskim Przedmieściem i Świętokrzyską przeszedł barwny korowód braci łowieckiej ze sztandarami, 

psami i sokołami do Filharmonii Narodowej aby uczestniczyć w oficjalnej i artystycznej części spotkania 
myśliwych i zaproszonych gości. Obecni byli m.in. Marek Ungier – minister w kancelarii prezydenta, Jan 
Szyszko – Minister OŚZNiL, Franciszek Stefaniuk – wicemarszałek sejmu, Nikolas Franco – przewodniczący 
CIC, Krzysztof Bałazy, Maciej Gielecki – wojewoda warszawski, gen. Adam Rębacz, Józef Oleksy, oraz 
władze związkowe z Ireneuszem Michasiem i Lechem Blochem na czele. 

Poczty sztandarowe organizacji okręgowych na scenie Filharmonii Narodowej.



WARSZAWA 2000 r.
XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

Jesteśmy po obradach XX Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ. Okręg Ostrołęcki reprezentowali 
na tym forum koledzy: Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Ponikiewski i Zbigniew Stawinoga. W obra-
dach wzięło udział 237 delegatów. W dyskusji plenarnej głos zabrało 22 z nich oraz licznie przybyli 
goście.

Spośród wielu wystąpień gości, ze zrozumiałych względów, uwagę delegatów skupiło wystąpienie 
Macieja Rudnickiego - pierwszego zastępcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa. Szczegółowy przebieg Zjazdu, w tym wystąpienie wiceministra zamieścił „Łowiec Pol-
ski”. Pierwsze wystąpienie ministra miało ogólnikowy charakter i nie zawierało stanowiska resortu 
w istotnej dla nas sprawie, mianowicie projektu nowelizacji ustawy łowieckiej. Dyskusja plenarna 
prowadzona była w należytej powadze, a wystąpienia delegatów były przemyślane, odpowiedzialne 
i nacechowane troską o przyszłość związku.

Minister M. Rudnicki po wysłuchaniu życzliwego związkowi, przyjętego  owacyjnie,  wystąpienia 
Jana Szyszki,  przemówienia rzęsa NRŁ Ireneusza Michasia i kolejnych głosów w dyskusji poprosił 
o głos, w którym zadeklarował chęć współpracy z PZŁ i chęć wyjaśnienia wszystkich nieporozumień 
na linii PZŁ - KDŚZNiL. Złożył też obietnicę, iż dołoży starań, aby projekt crwelizacji ustawy ło-
wieckiej spełniał wymogi nowej konstytucji, ic odpowiadał interesom naszego związku. Wystąpienie 
to zostało rzyjęte przez delegatów owacyjnie i na stojąco.

Sądzę, że nasza delegacja dobrze wywiązała się z zadania, jakie nałożył na nią VI Okręgowy Zjazd 
Delegatów, który odbył się 22 paździemika w Komorowie k. Ostrowi Maz. Zgłosiliśmy na piśmie do 
zjazdowej komisji uchwał i wniosków wszystkie postulaty, zawarte w naszej uchwale zjazdowej. W 
imieniu delegacji  ostrołęckich myśliwych zabrał głos z trybuny jazdowej Jerzy Ponikiewski, w któ-
rym m.in. wyraził uznanie delegatom XVII jazdu za przezorność i wyobraźnię w kwestii utrzymania 
49. struktur regionalnych i dostosowaniu ich do nowego podziału dministracyjnego kraju, bez zbęd-
nego chaosu i osłabienia organizacyjnego związku, przed zapowiadaną w najbliższych latach korektą 
podziału administracyjnego państwa.

Zwrócił uwagę delegatów na potrzebę dalszego umacniania pozycji związku, w tym finansów. 
Zaapelował do zjazdu, aby w dziedzinie organizacyjnej kontynuować kierunek przyjęty na XVII 
Krajowym Zjeździe, a w dziedzinie finansowej kroczyć drogą obraną przed trzema laty, przez obecne 
kierownictwo związku.

Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano Krzysztofa Mielnikiewicza.

Krzysztof Mielnikiewicz - członek 



I posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Od lewej: Wacław Przybylkski, Krzysztof Mielnikiewicz. 
Głosy liczy Władysław Szkop.

II posiedzenie NRŁ w Rydzynie k. Leszna Wielkopolskiego



PSZCZYNA 2003
Obchody 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

Jedna z imprez wchodzących do bogatego programu obchodów jubileuszu 80 - lecia PZŁ Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Myśliwskiej z udziałem ponad 300 sygnalistów. Pszczyna jest kolebką współczesnej 
sygnalistyki myśliwskiej, miastem o bogatej historii, obfitującym w tradycje i zabytki kultury łowieckiej.

12 czerwca otwarto wystawę „Polski Związek Łowiecki - 80 lat tradycji, na której zaprezentowano, 
obok licznych trofeów myśliwskich, bogate zbiory kolekcjonerskie członków KKiKŁ PZŁ, w tym zbiory 
medali i odznaczeń łowieckich, książki łowieckie oraz sztukę inspirowaną lasem i łowiectwem. W programie 
pierwszego dnia imprezy znalazło się Międzynarodowe Sympozjum pt. „Muzyka Myśliwska - integracja w 
łowisku i na pięciolinii”. 

Późnym popołudniem w  Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego zainaugurowano Festiwal. 
W uroczystości, której przewodniczył Jan Suchorończak - wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 
z udziałem  przedstawicieli najwyższych organów PZŁ. Obecni byli Andrzej Gdula z kancelarii prezydenta, 
członek NRŁ, Jan Suchorończak - członek NRŁ oraz łowczy krajowy dr Lechem Bloch.

Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka, 
z towarzyszeniem solisty dali koncert galowy, w którym wykonano utwory z repertuaru muzyki takich 
mistrzów jak: George Telemann, Jan Sebastian Bach, Karol Kurpiński i Stanisław Moniuszko.

W piątek i sobotę odbywały się przesłuchania uczestników konkursów, a pozostali uczestnicy festiwalu 
mieli czas na uczestnictwo w imprezach towarzyszących festiwalowi. Członkowie KKiKŁ PZŁ spotkali się 
na dorocznym zebraniu klubowym.
Zwycięzcą konkursu „O Róg Wojskiego” oraz Mistrzem Polski 2003 r. został Zespół Trębaczy Myśliwskich 
„Venator” z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, a indywidualnym Mistrzem Polski 2003 
został Paweł Strawa z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. W konkursie „O Róg Księcia Pszczyńskiego” 

Koncerty na pszczyńskim rynku .

Krzysztof Mielnikiewicz 
i Sławomir Przeździecki na wystawie 
w Pszczynie.



zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku.
W niedzielę, ostatniego dnia festiwalu odbyła się uroczysta Msza Święta Hubertowska z sygnałami 
myśliwskimi oraz koncerty kończące Festiwal.

Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
w przerwie koncertów na podzamczu pszczyńskim.
Po prawej pałacyk myśliwski w Promnicach.
U dołu msza hubertowska.



Uroczystość jubileuszu 80-lecia Związku odbyła się w Warszawie w dniach 14-16 listopada 2003 roku.
Jubileusz rozpoczęła msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z udziałem pocztów sztandarowych 

i licznie przybyłych myśliwych z całego kraju. Mszę koncelebrowaną przez kilkudziesięciu księży myśliwych 
prowadził Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź, który w homilii stwierdził, nie żyjemy 
w czasach łaskawych dla myśliwych, a przecież dzięki myśliwym jest zachowana harmonia w przyrodzie 
– przez selekcyjne odstrzały czy walkę z kłusownictwem. Ks. abp podkreślił również, że jesteśmy wspólnotą 
zatroskaną o własną strukturę. Życzył, aby pozostał PZŁ, aby pozostała wspólnota, która łączy w sobie ludzi 
o różnych zawodach, statusie społecznym, płci oraz wieku. Zamiłowanie do przyrody i do lasu przenosimy na 
społeczeństwo – mówił dalej. Wśród myśliwych nie ma chęci zabijania, zewu krwi, ale umiłowanie harmonii 
w przyrodzie.

WARSZAWA 2003
Obchody 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemieścili się do Centrum EXPO XXI. Ponad tysięczna grupa 
osób uczestniczyła w części oficjalnej, podczas której wygłoszono wiele przemówień okolicznościowych. 
Mówcami byli m.in.: Ireneusz Michaś – Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Marek Ungier – przedstawiciel 
Prezydenta RP, Longin Pastusiak – Przewodniczący Senatu Europejskiego, Włodzimierz Cimoszewicz 
– Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszowych 80-
lecia PZŁ, Stanisław Żelichowski – Minister Środowiska, a także: przedstawiciel Międzynarodowej Rady 
Łowiectwa, przedstawiciele Związków Łowieckich Czech, Estonii, Rosji, Danii, parlamentarzyści, Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej. 

W trakcie wystąpień padało wiele pochlebnych słów pod adresem myśliwych, ludzi odznaczających się 
wysoką troską ekologiczną. Łowiectwo – mówiono, jako jeden z elementów przyrody, wnosi nieoceniony 
wkład w jej ochronę, uczy młodzież przyjaznego traktowania środowiska naturalnego. Wysoka pozycja PZŁ 
w ochronie przyrody w Polsce i na świecie wiąże się z tym, że ludzie tworzący przed 80-laty Polski Związek 
Łowiecki nie byli nastawieni na korzyści a przede wszystkim na dbałość o środowisko naturalne człowieka, 
łączyli obowiązek ochrony przyrody z pasją łowiecką. Wszystkie wartości są nadal aktualne, a nawet ich 
znaczenie rośnie.

Niecodzienną atrakcją była wystawa trofeów oraz targi łowieckie. W ciągu krótkiego wieczoru nie 
sposób było przyswoić sobie wszystkiego, co wyeksponowano w pawilonie wystawowym i zaprezentowano 
na stoiskach kupieckich. 

Następnym punktem programu była degustacja kuchni myśliwskiej, podczas której o wykwintność 
kuchni myśliwskiej opowiadał Grzegorz Russak. Stoły przygotowane na wozach drabiniastych, paśnikach, 
umieszczone w leśnej scenerii leśnej, na bieżąco były uzupełniane pieczonymi sztukami dziczyzny, 
nadziewanym ptactwem i surówkami. Trawienie miało poprawić piwo /w tym kozicowe/ i miód pitny. 
Dodatkową atrakcją była promocja albumu „Łowiectwo – między kulturą a naturą” oraz książki „Zasłużeni 
dla Polskiego Łowiectwa”.

Inauguracja obchodów 80-lecia PZł w  Warszawie.



Uroczystości, przygotowane i przeprowadzone z rozmachem, godnym 80 - lecia pokazały jak wierna jest 
tradycji łowiecka brać, gotowa pielęgnować i przekazywać nagromadzone wartości, będące perłą w koronie 
polskiego łowiectwa. 

Delegacja okręgu ostrołęckiego na Expo 2003: Stoją: Lambert Chwiedziewicz, Wiesław Milik, Jan Sobotka, Zdzisław 
Etz, Sławomir Przeździecki, Danuta Szymaniewska, Piotr Bambit, Sylwester Domek - łowczy, Wiesław Szydlik, Paweł 
Turczyn, Jan Szpunar. U dołu: Henryk Soliwoda, Władysław Krzyżanowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Halina Wiśniew-
ska



18 czerwca 2004 r. miała miejsce niezwykła uroczystość. Wielu znamienitych gości przybyło na ul. 
Parkową, aby w jednym z lokali rządowych uczcić 105 - lecie „Łowca Polskiego” Wśród gości byli: Minister 
w Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu Marek Ungier, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wojciech Olejniczak, 
Wiceminister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Ewa Symonides, Wiceminister MSWiA Andrzej 
Brachmański, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Janusz Dawidziuk, Prezes NRŁ Ireneusz Michaś, 
Łowczy Krajowy dr Lech Bloch, przedstawiciele świata kultury, agencji, spółek, łowczowie okręgowi, 
pracownicy PZŁ, sympatycy łowiectwa i przyrody, dziennikarze. Były wysokie odznaczenia państwowe 
i resortowe, listy gratulacyjne od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskigo i Marszałka Sejmu Józefa 
Oleksego,  zacytowana poniżej treść listu Aleksandra Kwaśniewskiego ukazuje znaczenie ŁP i jego prestiż.
Serdecznie gratuluję z okazji 105. rocznicy powstania „Łowca Polskiego”. Z satysfakcją przyjąłem 

WARSZAWA 2004
„Łowiec Polski” z myśliwymi od 105 lat.
Obchody jubileuszowe

propozycję uczestnictwa 
w Komitecie Honorowym 
obchodów tego pięknego 
jubileuszu.
Rzadko się zdarza, aby tytuł 
prasowy trwał na rynku 
wydawniczym tak długo, 
a jednocześnie wciąż cieszył 
się żywym zainteresowaniem 
czytelników. Wielka to 
zasługa pracujących w nim 
przez wszystkie minione lata 
redaktorów. Ludzi, którzy 
profesjonalnie 
i z zaangażowaniem potrafili 
troszczyć się 
o profil tematyczny magazynu, 
atrakcyjną szatę graficzną, 
a nade wszystko - zawsze 
umieli utrzymywać bliskie 
więzi ze środowiskiem, do 
którego pismo jest adresowane.
Myślę, że sekret dzisiejszej 
dobrej kondycji „Łowca 
Polskiego” tkwi właśnie w 
umiejętnym zaspokajaniu 
nowych oczekiwań kolejnych 
generacji myśliwych, leśników 
i miłośników środowiska 
naturalnego. Zainteresowanie 
pismem przechodzi dzięki 
temu z pokolenia na pokolenie. 
To dla Państwa powód do 
prawdziwej dumy i wielkiej 
zawodowej satysfakcji.Pamiątkowe zdjęcie. A. Wieczorek, M. Filipczyk, K. J. Szpetkowski, L. Bloch - łow-

czy krajowy, M. Stańczykowski, W. Zieliński, K. Mielnikiewicz

Otwarcie jubileuszu. Na piewszym planie m.in.: Ewa Symonides, Lech Bloch, 
Ireneusz Michaś, Andrzej Gdula, Alfred Wieczorek, Jan Suchorończak, Andrzej 
Wierzbieniec



W ciągu minionych lat magazyn 
położył ogromne zasługi w 
pielęgnowaniu tradycji i obyczajów 
łowieckich, inspirowaniu działań 
służących ochronie przyrody, 
ukazywaniu bogatego dorobku 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
Bardzo dziękuję za te dokonania. 
Życzę Redakcji kolejnych sukcesów. 
Wszystkiego dobrego!

Członkowie KKiKŁ PZŁ na uroczystości jubileuszowej. 
Od lewej: K. Mielnikiewicz, M. Struzik, M. Lendzioszek, A. 
Dąbrowski, K. Ungenheuer, M. Filipczyk, B. Bauer, I. Bloch, 
Z. Ziobrowski, A. Głowacki, M. Stańczykowski, B. Jasiewicz 
(z aparatem), M. Krupiński.

Na zdjęciu Jan Szpunar i Krzysztof Mielnikiewicz stemplują 
datownikiem okolicznościowym kartki pocztowe pokazane 
powyżej. Projekt kart i datownika wykonał Krzysztof Mielni-
kiewicz.
Po lewej kartka pocztowa „Łowca Poolskiego” z 1948 r.



WARSZAWA 2004
HUBERTUS EXPO - II Targi Łowiectwa i strzelectwa

Obchody święta myśliwych 
zainaugurowane zostały w 
Katedrze Warszawsko Praskiej,  
gdzie Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź odprawił w asyście księży 
myśliwych mszę hubertowską. 
Po mszy i posiłku w podziemiach 
katedry myśliwi i sympatycy ło-
wiectwa udali się na ul. Prądzyń-
skiego, gdzie 
kontynuacją obchodów były 
Miedzynarodowe Targi Hubertus 
EXPO zorganizowane w dniach 
19-21 listopada przez Polski 
związek Łowiecki i firmę „Expo 
- Styl”.  Cieszyły się one dużym 
powodzeniem,  zwiedziło je po-
nad 7 tysiecy osób.
Wystawcy zaprezentowali się 

znakomicie. Na stoiskach wyeksponowano  piękne 
auta terenowe, broń, ubiory, akcesoria, rękodzieło, 
urządzenia myśliwskie, obrazy olejne. Wrażenie 
robiły wystwawy trofeów, na których wyeksponowano 
medalowe trofea, a wśród nich parostki rogacza giganta 
strzelonego przez hrabinę Mycielską. Nie zabraakło 
kultowych wieńców byków dwudwudziestaków, 
wzbudzających zachwyt wymarzonych medalionów 
perukarzy, oraz trofeów z afrykańskich safari. 
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ urządził 
wabudzajaca zachwyt wystawę ze zbiorów Izabeli 
Malec, na która składały się  stare bibeloty, dokumenty, 
książki i czasopisma. 
Po elegancko przygotowanym i smacznym posiłku 
trzeba było ostrożnie wracać do domu, zwłaszcza w 
odległe krańce Polski, bowiem na dobre rozszalała się 
zamieć śnieżna.

Fragment wystawy kolekcjonerskiej ze zbiorów Izabeli Malec.

Poczęstunek w podziemiach katedry praskiej.



Fragment wystawy kolekcjonerskiej 
ze zbiorów Izabeli Malec.

Od lewej: Józef Wyganowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz 
Staniaszek, Leszek Semaniuk, Marian Lendzioszek.

Wystawa rekordowych trofeów łowieckich.

Od lewej: Krzysztof Szpetkowski,  Jan Malewski, 
Marian Lendzioszek, Igor Bloch, Leszek Semaniuk, Zygmunt Łabędzki, 
Krzysztof Mielnikiewicz.



W związku z reformą administracyjną przeprowadzoną 1 stycznia 1999 roku zaistniała ko-
nieczność dostosowania struktur PZŁ do nowego podziału kraju na województwa i powiaty oraz 
potrzeba zmiany statutu. W listopadzie 1999 roku odbył się kolejny w kadencji 1995-2000 XIX 
Nadzwyczajny KZD, na którym przyjęty statut przekształcił dotychczasowe struktury wojewódzkie 
w okręgowe. Powołano wojewódzkie sejmiki łowieckie, zadaniem których było pełnienie funkcji 
wojewódzkiej rady łowieckiej w rozumieniu przepisów ustawy. Sejmiki koordynowały działanie 
okręgowych rad łowieckich. Rozwiązanie sejmików nastąpiło wraz z uchwaleniem 2 lipca 2005 
roku kolejnego Statutu PZŁ. 

WOJEWÓDZKIE SEJMIKI ŁOWIECKIE 
SKOŃCZYŁY ŻYWOT

Rekreacyjne spotkanie członków sejmiku mazowieckiego na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole k. Tarczyna.

Podczas prac nad statutem, obowiązującym 
od 1 stycznia 2000 r. , wprowadzajacym 
sejmiki, rozgorzała się dyskusja, w której 
ścierały się dwie koncepcje dostosowania 
struktur związkowych do nowego podziału 
administracyjnego kraju. 
Przegrała koncepcja utworzenia 16 Woje-
wódzkich Rad Łowieckich w ramach no-
wych województw i kilkuset Powiatowych 
Rad Łowieckich z łowczymi powiatowymi, 
jako bardzo kosztowna. W niektórych wo-
jewództwach (np. w wielkopolskim) sejmi-
ki utrzymano, jako pozaustawowy organ 
współpracy między okręgami.

Gustaw Mroczkowski - przewodniczący Sej-
miku Województwa Mazowieckiego wręcza 
Krzysztofowi Mielnikiewiczowi podziękowanie 
za 5- letnią pracę w sejmiku, po rozwiązaniu tej 
struktury organizacyjnej.



WARSZAWA 2005
HUBERTUS EXPO - III Targi Łowiectwa i strzelectwa
Uroczystości hubertowskie odbyte w dniach 18-20 listopada zgromadziły przedstawicieli najwyższych władz 
państwowych, na czele z Janem Szyszko Ministrem Środowiska, przedstawicieli Sejmu i Senatu, członków 
najwyższych organów PZŁ z Jerzym Czepułkowskim - prezesem NRL i Lechem Blochem - łowczym 
krajowym, członków PZŁ szczebla centralnego, rzesze myśliwych niemal ze wszystkich okręgów PZŁ oraz 
sympatyków łowiectwa.
Tradycyjnym elementem święta myśliwych była uroczysta msza ku czci św. Huberta, odprawiona w Katedrze 
Warszawsko-Praskiej przez JE ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, wraz z kapelanami PZŁ z całej Polski, 
na czele z ks. Wojciechem Frątczakiem Krajowym Kapelanem PZŁ. Kazanie wygłosił ks. Leszek Bieńkowski, 
kapelan warszawskich myśliwych.
W trakcie mszy JE ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głodź poświęcił rzeźbę św. Huberta, usytuowaną w bocznej 
nawie ołtarza Katedry. Podczas ceremonii ks. arcybiskup zaznaczył, że rzeźba ta jest przejawem żywotności 
kultu św. Huberta. Wyraził także przesłanie, aby myśliwi z całej Polski odwiedzali Katedrę, „zanosząc 
i powierzając św. Hubertowi swoje sprawy, prośby i modlitwy”. W imieniu myśliwych wiązankę kwiatów 
u stóp św. Huberta złożył nasz klubowy kolega Krzysztof Mielnikiewicz, członek NRŁ i Komisj i Kultury 

Naczelnej Rady Łowieckiej.
Po mszy udano się do centrum wystawienniczego EXPO XXI, gdzie odbyła się trzecia już edycja 
Międzynarodowych Targów Łowiectwa i Strzelectwa HUBERTUS-EXPO, zorganizowanych przez Zarząd 
Główny PZŁ oraz EXPO-Styl. Uroczyste otwarcie targów ogłosiły sygnały łowieckie. Minister Jan Szyszko 
w swoim wystąpieniu podkreślił zagrożenia dla przyrody oraz wskazał na zaangażowanie myśliwych na 
rzecz ochrony środowiska. W targach wzięło udział ponad 70 wystawców. Każdy z koneserów mógł znaleźć 
coś dla siebie, bowiem zakres tematyczny targów i obejmował niemal wszystkie dziedziny łowiectwa i 
strzelectwa. Znalazła się tu m.in.: broń myśliwska, odzież i obuwie, i akcesoria dla psów myśliwskich, 
biżuteria i upominki wykonane z rogu, metalu i kamieni szlachetnych, a także literatura łowiecka. Obok 
komercyjnych stoisk ważnymi częściami targów były wystawy i ekspozycje kulturalne. Nie mogło zabraknąć 
pokazu kolekcjonerstwa łowieckiego. Pośród zbiorów oznak, przedmiotów ze srebra, pocztówek, akcesoriów 
i trofeów oraz literatury autorstwa członków Klubu, duże wrażenie robiła piękna rzeźba św. Huberta z kolekcji 
Bohdana Jasiewicza. Stoisko kolekcjonerskie odwiedzane było licznie, cieszyło się uznaniem zwiedzających, 
co też dawało wiele satysfakcji i radości wystawiającym. 
W drugim dniu targów odbyło się seminarium „Łowiectwo i media” sprawnie prowadzone, przez 

Nowa figura św. Huberta w katedrze Warszawsko - Praskiej, pod którą, w obecnosci abp. Leszka S. Głódzia,  Krzysztof 
Mielnikiewicz składa kwiaty .



Macieja Logina. Jednym 
z ważniejszych akcentów 
związanych z kulturą łowiecką 
było ogłoszenie wyników 
dorocznego konkursu im. 
W. Puchalskiego, którego 
organizatorem jest Redakcja 
„Łowca Polskiego”. 
Podczas tegorocznego pod-
sumowania konkursu w ju-
ry, któremu przewodniczył 
redaktor A. Wierzbieniec, 
uczestniczyła córka artysty 
H. Puchalska. Prace konkur-
sowe znajdowały się na 
bardzo wysokim poziomie 
artystycznym i technicznym, 
co podkreślali członkowie 
jury oraz zwiedzający. Po 
rozstrzygnięciu konkursu 
M. Zumrik, z Republiki 
Słowackiej zaprezentował 
fotografie przyrodnicze z 
Parku  Yellowstone. 
W innym punkcie 
programu Andrzej Brabletz, 
przewodniczący Komisji 
Kynologicznej NRŁ, ze 
znajomością rzeczy omawiał 
rasy psów myśliwskich, 
zachęcając myśliwych do 
korzystania z ich pomocy 
podczas polowań. Prezentacja 
cieszyła się dużym 
zainteresowaniem widzów.
Podczas targów swoje książki 
podpisywali autorzy m.in.: 
Andrzej Kumor, Maciej 
Login, Bogdan Michalak, 
Krzysztof J. Szpetkowski, 
Wiesław Zieliński, a Piotr 
Załęski promował swoją 
najnowszą książkę pt. 
„Okruchy wielkich łowów”. 
Wydawnictwo „Łowiec 
Polski” zaprezentowało bogatą 
ofertą wydawniczą.
Ogrom powierzchni 
wystawienniczej, coraz 
większa liczba wystawców, 
bogata oferta handlowa 
pozwala wnosić, że targi 
EXPO, corocznie roz-
budowywane, należą do 
największych tego typu imprez 
w Polsce, a w następnych 
latach dorównają ekspozycjom 
europejskim

Na stoisku wystawowym KKiKŁ PZŁ Izabela Malec rozmawia z aktorem Andrze-
jem Grabarczykiem. Po prawej Andrzej Dąbrowski i Witold Sikorski.

Podsumowanie konkursu im. Włodzimierza Puchalskiego organizowanego przez 
Łowiec Polski. Wśród członków jury Anna Puchalska - córka artysty.

Członkowie KKiKł PZŁ w pawilonie wystawowym.



WARSZAWA 2005 r.
XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

Na XXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ, który odbył się 2 lipca br. okręg ostrołęcki reprezen-
towali koledzy: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Szpunar i Jerzy Ponikiewski. Ustaliliśmy, że w imieniu 
delegatów naszego okręgu głos zabierze Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ. 

Obrady zjazdu cechowała troska o utrzymanie polskiego modelu łowiectwa  i jedności PZŁ.

Od lewej: Robert Staszewski z Kielc i z okręgu ostroęłckiego Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Szpunar, Jerzy Ponikiewski

W krajowym zjeździe uczestniczyło 242  delegatów wybranych w okręgach.
Oprócz gości zjazdu do głosu zapisali się przedstawiciele niemal wszystkich okręgów. W tej sytuacji 

w późnych godzinach popołudniowych zjazd podjął decyzję aby delegaci, którzy dotychczas nie mieli 
możliwości zabrania głosu, a wśród nich, K. Mielnikiewicz, złożyli swoje wystąpienia zjazdowej komisji 
uchwał i wniosków. 

Warto nadmienić, że Krzysztof Mielnikiewicz był inicjatorem emisji przez Pocztę Polską dwóch kart 
pocztowych z okazji zjazdu, projektantem tych kart i okolicznościowego datownika pocztowego oraz 

Datownik okolicznościowy i R-ka upamiętniające zjazd i uchwalenie statutu PZŁ.



Karty pocztowe upamiętniające zjazd projektu Krzysztofa Mielnikiewicza.

erki na listy polecone. Karty i stempel były stosowane na stoisku pocztowym funkcjonującym podczas 
zjazdu.

Obrady przebiegały sprawnie dzięki przewodniczącemu zjazdu Jerzemu Czepułowskiemu, któremu, 
jak się później okazało, NRŁ powierzyła funkcję prezesa. Natomiast doniosłość zjazdu wynikała z dwóch 
powodów:

* uchwalono nowy statutu PZŁ, który podobnie jak uregulowania ustawowe prawa łowieckiego speł-
nia normy europejskie, przy zachowaniu dotychczasowego modelu gospodarki łowieckiej.

* przyjęto przez Krajowy Zjazd istotne i ambitne zadania dla naszego Zrzeszenia na bieżącą kadencję. 
Treść uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów publikował “Łowiec Polski”

Głosowanie

I posiedzenie Naczelnej Rady 
Łowieckiej. W środku: Krzysztof 
Mielnikiewicz i Tadeusz Kubacki.



WARSZAWA 2006
Święto św. Huberta w Katedrze Warszawsko - Praskiej

Najważniejsze myśliwskie 
święto obchodzono uroczyście 
w katedrze św. Floriana na 
warszawskiej Pradze 
z udziałem najwyższych 
władz łowieckich, myśliwych 
i przedstawicieli instytucji 
współpracujących z PZŁ.
msza koncebrowana była 
przez kilkudziesięciu spośród 
260 kapelanów posługujących 
św. Hubertowi w całej Polsce. 
Wszyscy księża 
i pozostali mówcy, w tym min. 
Jan Szyszko,  podkreślali, 
że największą wartością 
polskiego łowiectwa jest 
jedność organizacyjna, 
ochrona przyrody, będącej 
własnością państwa  
i niesprywatyzowane lasy 
i łowiectwo. Arcybiskup L. 
S. Głódź został przez Janusza 
Dawidziuka odznaczony 
honorowym kordelasem 
i peleryną Bractwa Leśnego.
Spotkanie koleżeńskie 
i poczęstunek w podziemiach 
katedry było okazją do 
rozmów i wspomnień. 

W podziemiach katedry warszawsko-praskiej. Po lewej 
członkowie KKiKŁ: Ivo Lemauviel Krzysztof Mielni-
kiewicz, Witold Sikorski. Po prawej: K. Mielnikiewicz, J. 
Dawidziuk , abp L. S. Głódź

Msza hubertowska w katedrze 
koncelebrowana przez abp. Lesz-
ka Sławoja Głódzia.



WARSZAWA 2007
HUBERTUS EXPO - IV Targi Łowiectwa i strzelectwa

Po prawie dwuletniej przerwie w centrum wystawienniczym EXPO XXI odbyła się kolejna, czwarta już 
edycja Międzynarodowych Targów Łowiectwa i Strzelectwa HUBERTUS-EXPO, zorganizowanych przez 
Zarząd Główny PZŁ oraz EXPO-Styl. W otwarciu targów wzięli udział minister Ochrony Środowiska Jan 
Szyszko, Andrzej Gduła prezes NRŁ, Lech Bloch łowczy krajowy, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej 
i Zarządu Głównego PZŁ, działacze łowieccy, handlowcy, wystawcy oraz licznie zgromadzeni goście. 
W swym wystąpieniu inauguracyjnym minister Jan Szyszko wskazał szczególną rolę myśliwych w ochronie 
przyrody, z dumą podkreślił, że należy do PZŁ o ogromnych tradycjach kulturowych, i o wzorcowym modelu 
organizacyjnym.

Podczas otwarcia imprezy Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ zorganizował w części 
ekspozycyjnej targów wystawę kolekcjonerską, zatytułowaną „Wokół myśliwskiego stołu”.

Na ścianach pawilonu saloniku zawisły martwe natury, metalowe odlewy przedstawiające upolowaną 
zwierzynę w naturalnej wielkości (zająca, kuropatwę, pęki ptactwa, odlewy ptaków - medaliony na owalnych 
deskach). Na niespełna 30 - metrowej powierzchni zmieszczono osiem witryn, cztery gabloty, bardzo duży 
rzeźbiony, ponad stuletni, rozkładany stół z motywami zwierzęcymi, dwa krzesła myśliwskie z początku XX 
wieku pochodzące z domu urzędnika administracji leśnej z Przemyśla oraz podręczny stolik przerobiony 
z XIX wiecznego mosiężnego kwietnika.

Wiele pięknych i cennych przedmiotów przykuwało uwagę zwiedzających, ale najbardziej: kompletny 
żeliwny model kuchni z zachowanymi akcesoriami (fajerki, garnki, patelnia itp.), pochodzący sprzed I 
wojny światowej z Dolnego Śląska; dziadek do orzechów w kształcie masywnego psa myśliwskiego; forma 
żeliwna do pasztetów w kształcie głowy jelenia (XIX/XX w.); zegar żeliwny z emaliowanym cyferblatem, 
otoczony zwierzyną oraz akcesoriami myśliwskimi (XIX/XX w.); okrągły zegar blaszany z emaliowanym 
cyferblatem, na którym przedstawiono cztery sceny kuchenne; okrągły, składany, drewniany stolik z otworami 
na kieliszki; laska z głową psa rozkładana w stołek należący ongiś do Tadeusza Pasławskiego, podstawki pod 
sztućce w kształcie zwierzyny; podstawka na wizytówki w kształcie biegnącego zająca; mosiężne świeczniki 

Otwarcie targów.  Na pierwszym planie: dr Lech Bloch, min. prof. Jan Szyszko, Andrzej Gdula, prof. Zygmunt Jasiński



niepozornymi ale niezbędnymi w łowisku, kuchni i przy stole. Eksponaty starałam się rozmieścić w logicznym 
ciągu, obrazując drogę zwierzyny od łowiska do stołu, rzeczy tej drodze towarzyszące oraz przemianę 
banalnych przedmiotów w obiekty sztuki.

Uważam, że taka prezentacja efektów naszego zbieractwa na masowej imprezie komercyjnej, odwiedzanej 
także przez niemyśliwych, może być atrakcyjna i spełniać funkcje dydaktyczne. Aby mogło się to spełnić, 
niezbędne jest moim zdaniem, pokazanie nie tylko urody przedmiotu, ale także jego wizualną konkurencyjność. 
Nasza ekspozycja otoczona stoiskami kuszącymi powtarzalnymi przedmiotami kapeluszami, spodniami, 
butami, książkami, bronią, amunicją, kiełbaskami, stała się oazą skrajnego indywidualizmu, pojedynczego, 

z głowami lisów; pudło na cygara, papierosy, zapałki, 
obcinarka w kształcie nogi słonia zrobiona ze skóry 
krokodyla z napisem - XIV ZJAZD ŁOWIECKI, 
28.V.1910 r., NAGRODA J.F. WITOLDA MR 
KORYTOWSKIEGO, pochodząca ze Lwowa; 
oryginalne, cynowe, srebrzone, secesyjne tace 
z wizerunkami zwierzyny; cynowe dzbany, półmisek 
z wizerunkiem psa myśliwskiego trzymającego 
w pysku bażanta, pochodzący z ok. 1900 roku; fajans 
francuski z początku XX w., fragmenty serwisu 
z niezliczoną ilością motywów łowieckich, także ze 
scenami z polowań egzotycznych; książki kucharskie, 
w tym najcenniejsza z roku 1833 pt. „Kucharz 
dobrze usposobiony ułożony przez Jana Szyttlera 
rok II pełniejszy z dodatkiem o truflach w Wilnie 
w Drukarni Dyecezyalnej u XX Missyonarzów 
dedykowana Wielmożnemu Hrabiemu Adamowi 
Chrepto wieżowi, kawalerowi wielu orderów”, 16. 
karto wy eksponat filatelistyczny zatytułowany, tak 
jak całość ekspozycji. Było czym się zachwycać.

Swoje o wystawie przemyślenia opowiedziała 
nam pomysłodawczyni, projektantka i wyko-
nawczyni ekspozycji Izabela Malec podczas rozmów 
przy myśliwskim stole: ...Chciałam pokazać stół 
we wszystkich jego odmianach z przedmiotami 
wyłącznie unikatowymi, czasem bardzo skromnymi, 

niezwykłego, intrygującego 
drobiazgu, czy zaskakującego 
swym brakiem praktycznego 
zastosowania przedmiotu. 
Mogła obudzić chęć 
obcowania z kulturą w życiu 
codziennym, chęć ocalenia 
jakiegoś drobiazgu wołającego 
z przeszłości.

Stoisko klubowe 
tętniło życiem. Przy stole 
gościli znakomici myśliwi, 
dziennikarze, aktorzy, mis-
trzowie sztuki kulinarnej. 
Szczególne zainteresowanie 
wzbudzał znany aktor i my-
śliwy Andrzej Grabarczyk, W pawilonie wystawowym klubu kolekcjonera. Izabela Malec, Krzysztof Mielni-

kiewicz, Andrzej Grabarczyk i Jan Kumor (tyłem).



który czytał fragmenty literatury pięknej poświęcone kuchni myśliwskiej, przednie żarty i humoreski Józefa 
Władysława Kobylańskiego. Uwagę przyciągała także nagłośniona rozmowa gości myśliwskiego stołu m. in.: 
Izabeli Malec, Andrzeja Grabarczyka, Andrzeja Kumora.

Na wystawę złożyły się eksponaty wypożyczone od członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, 
z których około 95% to własność Izabeli Malec właścicielki galerii „Elite” w Warszawie. Pozostałych 
przedmiotów użyczyli: Józef Wyganowski, Marek Stańczykowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Tomasz Motyl, 
Jan Malewski i Bohdan Jasiewicz. Podczas Krajowego Zjazdu Klubowego w Ciechocinku kolekcjonerzy, 
którzy udostępnili największą ilość eksponatów, bądź włożyli najwięcej pracy przy organizowaniu wystawy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy od Lecha Blocha łowczego krajowego.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających targi, o czym świadczyła tworząca się 
kolejka, bowiem miejsca do jednoczesnego przyjęcia większej liczby osób okazało się za mało.

Ekspozycja Klubu Kolekcjonera (nie liczę tu stoisk komercyjnych, na których handlowano biżuterią, 
literaturą i prasą łowiecką) propagowała łowiecką kulturę, uzmysławiała zwiedzającym uniwersalny i kul-
turotwórczy charakter łowiectwa. Niestety nie została ona zauważona przez redaktora Łowca Polskiego, który 
w numerze 5/2007 opisywał imprezę. Czyżby nasze myśliwskie życie zdominowała już tylko komercja?

Członkowie i sympatycy KKiKŁ na wystawie klubowej podczas targów Expo. Od lewej: P. Załęski, K. Mielnikiewicz, 
I. Bloch, M. Stańczykowski, M. Lendzioszek, Izabela Malec, D. Popławski, Helena Stańczykowska, Mateusz Krupiński, 
Leszek Semaniuk, Witold Sikorski, Ryszard Czwarnog, Bohdan Jasiewicz.

Znaczki pocztowe o tematyce łowiecko - kulinarnej



WARSZAWA 2008
Jubileusz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

28 czerwca w Łazienkach 
odbyły się obchody 25-
lecia Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa. ZG PZŁ 
reprezentował prof. Zygmunt 
Jasiński. W części oficjalnej 
wręczono odznaczenia. Srebrny 
Medal Zasługi Łowieckiej 
i Odznakę Za Zasługi dla 
Łowiectwa Warszawskiego 
otrzymał z rąk Gustawa 
Mroczkowskiego dyrektor 
muzeum Piotr Hubert Świda. 
Dyrektor Generalny LP 
przyznał muzeum Kordelas 
Leśnika Polskiego. Muzeum 
zaś ufundowało statuetkę 
jubileuszową, przedstawiającą 
mitycznego centaura 
strzelającego 

Paweł Gdula - redaktor naczelny 
Łowca Polskiego z pamiątkową 
statuetką jubileuszową.



z łuku. Wyróżnieniem tym uhonorowany został m.in. “Łowiec Polski”. Dla licznych gości zorganizowano 
towarzyskie zawody konne w damskim siodle, konkurs elegancji amazonek, pokaz hiszpańskiej szkoły 
jazdy i konkurs skoków. Wieczorem, po otwarciu wystawy rzeźby animalistycznej “25 na 25-lecie” dużym 
powodzeniem cieszył się poczęstunek myśliwski.

Wystawa jubileuszowa: „25 na 25-lecie. Rzeźba ze zbiorów 
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa” 

Jubileusz dwudziestopięciolecia Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa był okazją do zaprezentowania na 
okolicznościowej wystawie części muzealnej kolekcji rzeźby złożonej z dzieł polskich i europejskich artystów 
pochodzących z 2 poł. XIX i 1 pol. XX w. Wyróżniało ją rzadko spotykana, wynikająca ze specyfiki zbiorów, 
jednorodność tematyczna.  Profil kolekcji, od początku ściśle określony, koncentrował się na rzeźbiarskich 
wizerunkach  zwierząt. Jednak oprócz dzieł stricte animalistycznych pokazano także te, które ilustrują 
nierozerwalny związek człowieka i zwierzęcia, ich wzajemne relacje i zależności oraz kontekst współistnienia 
w przyrodzie. Można przypuszczać, że to jedyny w polskich muzeach tak homogeniczny zbiór, a pod względem 
ilości  rzeźb animalistycznych - jeden z najbogatszych. (Na podstawie „Kultury Łowieckiej” nr 50/2008)

Św. Hubert, Niemcy, 1 poł. XX w., brąz. Heinz Muller (1872 - ?)

Umierajaca Amazonka, brąz, 
Niemcy I poł. XX w.,  Henrich 
Hussmann ( 1874-1946)

Kobieta na turze, Niemcy 
I poł. XX w.,  brąz, Hen-
rich Hussmann (1874-
1946)



WARSZAWA 2008
V Targi „Hubertus Expo”
Z okazji targów prof. Tomasz Motyl zaprezentował swe bogate zbiory związane tematycznie ze słonką, pta-
kiem,  którego obserwacje wiosennych lotów tokowych, z chrapaniem i psykaniem, uważane są przez wielu 
myśliwych za misterium równe tokom cietrzewi i głuszców. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających z uwagi na bardzo szeroki zakres prezentowanych eksponatów i ich unikalność.

Członkowie klubu z członkami delegacji CIC uczestniczacej w targach.

Prof. dr hab. Tomasz Motyl przy 
planszy promującej wystawę.

Członkowie klubu na wystawie: 
Krzysztof Mielnikiewicz, Bohdan 
Jasiewicz, Stanisław Dąbrowski,  
Igor Bloch, Marek Stańczykowski. 
Stoją: Dariusz Popławski, Zdzisław 
Korzekwa i Jan Malewski



WARSZAWA 2008
Dąb „Hubert” w Kampinosie

W Alei III Tysiąclecia w Kampinoskim Parku Narodowym 2.09.2008 r. posadzony został przez Andrzeja 
Gdulę, Lecha Blocha i członków Naczelnej Rady Łowieckiej dąb „Hubert”. Ma on upamiętnić jubileusz PZŁ 
i zwieńczyć ogólnopolską akcję realizowaną przez leśników i myśliwych zatytułowaną 85 tysięcy drzew na 
85-lecie. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel ministerstwa środowiska, wójtowie i przewodniczący 
rad gmin w Kampinosie i Izabelinie, miejscowi proboszczowie, członkowie rady naukowej KPN i leśnicy 
opiekujący się parkiem.

Jan Misiak – dyrektor KPN przedstawił genezę powstania alei i historię 38 dębów posadzonych przez 
wybitnych Polaków i przedstawicieli polskich i międzynarodowych organizacji społecznych. Następnie 
skierował pod adresem myśliwych miłe i mądre słowa: Polski Związek Łowiecki  jako organizacja polskich 

myśliwych dziedzicząca 
najlepsze tradycje kilusetletniej 
polskiej kultury łowieckiej 
, przyrodniczej, ochrony 
przyrody, patriotyzmu, 
nieustannie wnosząca wielki 
wkład w ochronę środowiska 
przyrodniczego kraju, 
w zrównoważony rozwój 
i użytkowanie zasobów 
przyrody, kształtująca postawy 
Polaków, szczególnie młodego 
pokolenia wobec przyrody 
dla zachowania wspaniałego 
dziedzictwa naturalnego Polski 
– wyróżniającego  nasz kraj 
w Unii Europejskiej – ma 
szczególne prawo by zaistnieć 
w tej Alei.Dąb PZŁ w Kampinosie sadzi Lech Bloch i Andrzej Gdula. Obok stoją: JerzyMi-

siak, Gustaw Mroczkowski i Jan Klejszmit.


