WYDARZENIA KULTURALNE I ORGANIZACYJNE
W OKRĘGU OSTROŁĘCKIM
W LATACH 1993-2005
Z UDZIAŁEM AUTORA STRONY INTERNETOWEJ
część I
Spośród wielu wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w okręgu ostrołęckim w latach, wybrałem kilkanaście, w których uczestniczyłem biernie lub aktywnie, włączając się w ich organizację. Prezentacja ta ma cel przede wszystkim dokumentacyjny, przypominający ówczesnych działaczy wojewódzkich, następnie
okręgowych.
Większość wydarzeń okręgowych majacych miejsce do 2010 r. została zrelacjonowana w wyczerpanej już książce autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza, pt.
„Puszczańskie łowy - monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego”, dlatego też
prezentowane na iniejszej stronie materiały pozwolą młodym myśliwym, niestety wyrywkowo, poznać historię okręgu ostrołęckiego, a starszym kolegom przypomnieć ciekawie spędzone chwile pod sztandarem św. Huberta.

Oznaka projektu i wykonania Huberta Zwinczaka ze strony tytułowej książki „Puszczańskie łowy - monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego”,

OTWARCIE SIEDZIBY PZŁ PRZY ULICY KILIŃSKIEGO W OSTROŁĘCE
25.09.1992 r. Zarząd Główny PZŁ podjął decyzję
o zakupie lokalu przy ul. Kilińskiego 45 z przeznaczeniem na siedzibę władz wojewódzkich PZŁ w Ostrołęce. Uroczyste otwarcie nastąpiło 4.04.1993 r.
W siedzibie przewidziano dwa pomieszczenia biurowe, zaplecze sanitarne, lokale na sklep myśliwski
i magazyn. Po otwarciu siedziby w Ostrołęce odbyła
się na strzelnicy
w Stepnie Michałkach narada aktywu łowieckiego
okręgu na temat sytuacji w PZŁ, związanej z procesem legislacyjnym nowej ustawy łowieckiej oraz
przygotowaniem Kongresu CIC w Krakowie, po
czym przeprowadzono zawody strzeleckie, w których brało udział kierownictwo związku. Najlepiej
spisał się Stefan Wyganowski, który pokonał Włodzimierza Łucyka, Jacka Tomaszewskiego i Adama
Kopałę. Podczas spotkania Zbigniew Stawinoga
udekorował Stefana Wyganowskiego i Stanisława
Kubła honorową odznaką Za Zasługi dla Łowiectwa
Okręgu Ostrołęckiego.
Przed przecięciem wstęgi. Od lewej: Z. Stawinoga (tyłem),
S. Domek, S. Wyganowski i J. Tomaszewski - łowczy krajowy.

KRAKÓW 1993 r.

Udział ostrołęckickich myśliwych w jubileuszu 70-lecia PZŁ

Alfred Hałasa - prezes NRŁ żegna stary sztandar PZŁ.
Fot. Andrzej Wierzbieniec

W dniach 15-16 czerwca 1993 zainaugurowano w Krakowie obchody 70 - lecia
PZŁ. Przebiegły one pod hasłem „Łowiectwo - natura - cywilizacja”. Organizację
ostrołęcką reprezentowała delegacja
w składzie: Zbigniew Stawinoga, Sylwester Domek, Witold Jankowski, Kazimierz
Banaszek i Krzysztof Mielnikiewicz.
Ostrołęcki, nowy sztandar, jako jeden z
nielicznych, nawiązywał wówczas do tradycji hubertowskiej. Na wystawie prezentowane były: złotomedalowa skóra rysia,
strzelonego przez S. Domka w okolicach
Rozóg, wieniec byka pozyskanego przez
T. Piwowarka w Nadleśnictwie Wyszków,
parostki rogacza zdobytego przez W.
Kwiatkowskiego w Nadleśnictwie Wyszków, oręż odyńca zdobytego przez D.
Chrzanowskiego w Nadleśnictwie Maków
Mazowiecki. Podczas mszy w Kościele
Mariackim poświęcono nowy sztandar

W poczcie sztandarowym Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Witold Jankowski, Kazimierz Banasek.
Delegacja ostrołecka na tle złotomedaliowej skórt rysia
strzelonej przez S. Domka. Na zdjęciu od lewej: W, Jankowski, K. Banaszek, S. Domek, K. Mielnikiewicz .
Uroczysta msza św. w Kościele Mariackim, podczas której
poświęcono nowy sztandar PZŁ.

Oręż odyńca D. Chrzanowskiego i wieniec Jelenia Tadeusza Piwowarka prezentowane na wystawie w Krakowie,
gdzie zostały wycenione przez komisję CIC.

OSTROŁĘKA 1993 r.
Obchody 70-lecia PZŁ

Inauguracja bogatych ostrołęckich obchodów jubileuszowych miała miejsce 9.10.1993 r.
Program otwarcia obejmował:
* uroczystą mszę św. w ostrołęckim klasztorze, celebrowaną przez ks. dziekana Witolda Brulińskiego w asyście księży - kandydatów do PZŁ Krzysztofa Dylnickiego i ks. Siedleckiego z udziałem zespołu reprezentacyjnego PZŁ pod batutą Mieczysława Leśniczaka, podczas której
poświęcono sztandar organizacyjny, jako jeden z pierwszych w Polsce, nawiązujący do symboliki
hubertowskiej, ufundowany przez koła łowieckie, zaprojektowany przez Wiesława Siennickiego z
Warszawy,
* przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta do miejsca wystawy łowieckiej,
* otwarcie wystawy w „Domu Wodniaka”, czynnej od 9-16. października1999 roku,
* uroczystą sesję rady, na której referat okolicznościowy wygłosił prof. dr Andrzej Kryński, zaś
z koncertem wystąpił zespół M. Leśniczaka.
* biesiadę myśliwską dla zaproszonych gości.

Po prawej: Przemarsz przez miasto z nowym sztandarem.
U góry: Na wystawie w „Domu Wodnika”. Kazimierz
Banaszek, Sylwester Domek (trzyma sztandar), Zbigniew Stawinoga, Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz
Kozakowski.

WARSZAWA 1993 r.

Obchody 70-lecia PZŁ w Pałacu Kultury i Nauki

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 Kultury 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 - przewodniczący CIC, obecny na tej
uroczystości, zaapelował do polityków o utrzymanie nowoczesnego polskiego modelu łowiectwa,

Jacek Tomaszewski wręcza Krzysztofowi Mielnikiewiczowi
„Medal Św. Huberta”. Obok Jan Suchorski - łowczy okręgowy z Piotrkowa Trybunalskiego.

godnego naśladowania. Z okręgu ostrołeckiego uczestniczyło
ok. 30 myśliwych.
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. Z okręgu ostrołęckiego otrzymał go z numerem
63. Krzysztof Mielnikiewicz.
W „Hali Mery” delagaci z okręgu ostrołeckiego. Siedzą w pierwszynm rzędzie:
NN, Wanda Siennicka, Krzysztof Mieklnikiewicz, Wiesław Siennicki, Kazimierz
Podedworny. W drugim rzędzie: Sylwester Domek, Zbigniew Stawinoga, Tadeusz
Zadrożny. W trzecim rzędzie: Janusz Kozakowski, Jerzy Merkiewicz, NN.

V

ZJAZD DELEGATÓW
WOJEWÓDZTWA OSTROŁĘCKIEGO

Prezydium zjazdu: Zbigniew Stawinoga, Marian Sikorski, Witold jankowski (przemawia), jacek Tomaszewski i Tadeusz Kowerski

W przerwie zjazdu: Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz Kowerski, Jacek Tomaszewski,
Lech Łukaszek, Henryk Witkowski, Władysław Krzyżanowski.

14.10.1995 r. - 89 delegatów z 79 kół wzięło udział
w V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.
Z ramienia ZG PZŁ w
zjeździe uczestniczyli Jacek
Tomaszewski - łowczy krajowy i Tadeusz Kowerski
- przewodniczący GKR.
Zjazd odbył się w dzień po
uchwaleniu nowego Prawa
Łowieckiego. Wybrano
władze wojewódzkie.
Prezesem ORŁ został
Zbigniew Stawinoga.
Łowczym Okręgowym
Sylwester Domek. Krzysztof Mielnikiewicz wszedł
w skład Zarządu Okręgowego oraz został przewodniczacym Komisji Etyki,
Tradycji i Zwyczajów
Łowieckich ,a także redaktorem naczelnym „Echa
Puszczy Kurpiowskiej”.

JACEK TOMASZEWSKI - ŁOWCZY KRAJOWY
Z WIZYTĄ W OSTROŁĘCE

Siedzą od lewej: Jan Pilcicki,
Władysław Krzyżanowski,
jacek Tomaszewski, Mirosław
marszał, Zdzisław Rtz. stoją:
Grzegorz bielski, Henryk
Soliwoda, Krzysztof Mielnikiewicz, Sylwester Domek,
Janusz Kozakowski, Zbigniew
Stawinoga.

28 lutego gościliśmy w Ostrołęce pana Jacka Tomaszewskiego - przewodniczącego ZG PZŁ.
Na spotkaniu, w którym uczestniczyło kilkunastu naszych działaczy łowieckich poruszano
bieżące, trudne i ważne zarazem - zewnętrzne i wewnętrzne problemy nurtujące nasze środowisko.
Najwięcej uwagi poświęcono nowelizacji ustawy „Prawo Łowieckie”, a w szczególności
paragrafowi, który umożliwi w najbliższym czasie, nadanie przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów PZŁ długo oczekiwanego Statutu PZŁ.
Ta nowa sytuacja prawna postrzegana jest przez myśliwych, jako niewątpliwe zwycięstwo
zrzeszenia, możliwe dzięki zdecydowanej postawie wielu posłów i senatorów, przychylnie i realistycznie oceniających nasz związkowy dorobek i dobrze życzących naszej organizacji poruszającej
się po wyboistej drodze wprowadzania w życie postanowień nowego Prawa Łowieckiego.
Pan przewodniczący odpowiedział na wiele pytań, z których jedno dotyczyło udziału związku
w ustalaniu tenut dzierżawnych.
Dowiedzieliśmy się, że ZG PZŁ z pełną determinacją walczył, o jak najkorzystniejsze rozwiązania,
które by pozwoliły nadal, finansowo bezpiecznie, funkcjonować kołom łowieckim. Stawki
proponowane wcześniej przez MOŚZNiL były nie do przyjęcia.
Omówiono również proponowany projekt Statutu, który po wprowadzeniu zmian i uzupełnień
zgłoszonych przez myśliwych, zostanie przedstawiony delegatom do uchwalenia na Nadzwyczajnym
Zjeździe PZŁ. Dążeniem władz PZŁ jest doprowadzenie do stabilizacji prawnej związku jeszcze
przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi.

Wycinanki kurpiowskie
o motywach myśliwskich
autorstwa W. Bogdańskiej
z Kadzidła

3 XI 1996 r. BYDGOSZCZ
Krajowe obchody święta hubertowskiego

Od lewej: Alfred Hałasa - prezes NRŁ, Krzysztof Mielnikiewicz, Lech Łukaszek, Jerzy Szymaniewski. Po prawej:
Delegazja okręgu ostrołęckiego na tle odsłoniętej płaskorzeźby św. Huberta.

3 listopada 1996 r. w ogólnopolskich obchodach hubertowskich w Bydgoszczy, uczestniczyła delegacja
okregu ostrołęckiego w składzie: Sylwester Domek, Krzysztof Mielnikiewicz, Lech Łukaszek i Jerzy Szymaniewski. Uroczystości kościelne poprzedzone zostały przemarszem przez ulice miasta naczelnych i miejscowych władz łowieckich, pocztów sztandarowych wojewódzkich organizacji myśliwskich, i kół łowieckich
oraz wielu miejscowych myśliwych z rodzinami.
Szczególnej oprawy korowodowi, oprócz miłej nam zieleni myśliwskich uniformów, nadawały kolorowe
stroje bractw kurkowych, żeńskiej orkiestry dętej oraz barwne i efektowne zaprzęgi konne.
Uroczysta msza hubertowska z udziałem pocztów sztandarowych przybyłych z całej Polski, trzech zespołów grających muzykę myśliwską i tłumem myśliwych wywarła na obecnych ogromne wrażenie i zapisała się trwale w myśliwskiej pamięci. Podczas mszy poświęcono pomnik św. Huberta, który stanął w niszy
ołtarzowej bydgoskiej Bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo.

OSTROŁĘKA - OSTRÓW MAZOWIECKA

Obchody 75-lecia Polskiego Związku Łowieckiegio

W pięknym kościółku garnizonowym
w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej
księża myśliwi: Marian Borecki Krzysztof Dylnicki i Józef Kacperski z udziałem
kapelana garnizonowego ks. S. Dembickiego odprawili mszę hubertowską,
która dzięki niecodziennemu ceremoniałowi długo będzie wspominana przez
jej uczestników. Akustyczne wnętrze
kościoła potęgowało głos myśliwskiego
rogu Piotra Grzywacza z Tucholi, który
po mistrzowsku, kilkakrotnie w czasie
ceremonii mszalnej, swą grą wywoływał
Podczas mszy św. W jasnym płaszczu Kazimierz Podedworny. Łowczy nastrój podniosłości i zadumy.
wojewódzki II kadencji.

Podczas mszy miejscowi myśliwi złożyli przed ołtarzem dary
z ostrowskich pól (zając i bażanty), pozyskane podczas polowań
hubertowskich. Księża w swoich
posłaniach duszpasterskich podkreślali konieczność odpowiedzialnego podejścia do łowiectwa, którego związek z ochroną
przyrody jest wpisany od wieków
w tradycję, czego symbolem jest
nawrócenie św. Huberta.

Otwarcie wystawy. Od lewej: Piotr Grzywacz, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk
Witkowski, Pantaleon Choiński, Lech Bloch, Marek Kalita

Na wystawie. Od lewej: Henryk Witkowski, Kazimierz Podedworny, Leszek
Semaniuk, Stanisław Czudowski, Zbogniew Stawinoga.

Ostrowscy myśliwi ze starostą Bogumiłem Brzózką (trzeci od lewej).

WYSTAWA
ŁOWIECKA
Imprezą towarzyszącą wojewódzkim obchodom 75-lecia
PZŁ była wystawa łowiecka
zorganizowana w sali Klubu
Garnizonowego w Komorowie.
Opiekę artystyczną nad ekspozycją sprawowali Wanda i Wiesław Sienniccy, artyści, myśliwi
z Warszawy, polujący w łowiskach ostrołęckich. Wystawa,
zgodnie z panującymi trendami,
pomyślana została tak, aby pokazując trofea mocno zaakcentować kulturotwórczą rolę łowiectwa. Trofea wystawili miejscowi
myśliwi z KŁ „Mykita” i WKŁ
127 Jenot oraz koledzy z Ostrołęki, inne eksponaty były własnością ostrowskich członków
Klubu Kolekcjonera i Kultury
Łowieckiej Lecha Łukaszka
i Krzysztofa Mielnikiewicza.
Gościnnie zbiory swoje
eksponowali kolekcjonerzy z
Warszawy. Józef Wyganowski
zaprezentował wiele pamiątek
po Włodzimierzu Korsaku,
zaprzyjaźnionym z jego domem.
W kolekcji były książki i grafiki
dedykowane Romanowi Wyganowskiemu – ojcu Józefa, listy,
fotografie, akcesoria. Izabela i
Wojciech Czubryńscy oraz Przemysław Słupiński oczarowali
zwiedzających piękną myśliwską
biżuterią srebrną i przedmiotami
użytkowymi (kieliszki, kulawki,
oznaki), a Marian Norenberg
zaprezentował noże

myśliwskie. Wymienione eksponaty przyjechały z Warszawy,
zaledwie kilka dni po II Krajowej
Wystawie Kolekcjonerskiej, jaka
miała miejsce w Warszawie w
dniach 2-9.11.1998 r.
Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentował zbiór znaczków pocztowych zatytułowany „Historia,
kultura i tradycja łowiecka w filatelistyce”, przedwojenne książki
myśliwskie, obrazy Kazimierza
Piekarskiego, linoryty Benedykta
Żyto z Leszna Wlkp.i dwie oryginalne grafiki W. Korsaka. Lech
Łukaszek pokazał kilkanaście
obrazów Andrzeja Praszkiewicza, malarza amatora, łowczego
wojewódzkiego z Kielc i replikę
Fragment ekspozycji Krzysztofa Mielnikiewicza. Obrazy malowane przez Kazi- dawnej dzidy myśliwskiej.
Trofeów użyczyli: Tadeusz Zamierza Piekarskiego i zbiór filatelistyczny.
drożny, Kazimierz Andrze-jewski,
Sylwester Domek, Lech Łukaszek, Marek Burkiewicz, Leszek
Duplicki, Waldemar Kowalczyk,
Józef Wyganowski, Waldemar
Prószyński, Michał Gwiazdowski,
Marek Kalita i Mirosław Jechna.
Otwarcia wystawy, przy lampce
szampana, dokonał Zbigniew Stawinoga. Powitał serdecznie dra
Lecha Blocha – przewodniczącego ZG PZŁ, który z zainteresowaniem obejrzał zbiory, rozmawiał
z wystawcami i organizatorami.
Zwiedzający otrzymali okolicznościowe oznaki i katalog trofeAutorzy oprawy plastycznej wystawy. Wanda i Wiesław Sienniccy.
ów zdobytych na terenie naszego
województwa, opracowany przez
Sylwestra Domka.

JUBILEUSZOWE
POSIEDZENIE
ORŁ
W OSTROŁĘCE

Podczas obrad Ostrołęckiej Rady Łowieckiej

W garnizonowej sali kinowej z udziałem około 120 osób
odbyło się uroczyste posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.
Po przywitaniu przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dra

Wykład jubileuszowy o kurpiowskim łowiectwie wygłasza Krzysztof Mielnikiewicz. Po prawj Lech Bloch - łowczy
krajowy odzaczany „Medalem za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego”

Lecha Blocha, starosty powiatu ostrowskiego Bogumiła Brzózki, przedstawicieli nadleśnictw i kół łowieckich dzierżawiących u nas tereny łowieckie oraz najstarszego myśliwego woj. ostrołęckiego Mieczysława
Kobrzenieckiego, nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Sylwester Murza. Medale Brązowe koledzy: Stanisław Grzyb,
Leszek Gumkowski Franciszek Kulas, Marian Latkowski, Czesław Zajk i Józef Zakrzewski. Odznaczenia
przyznane przez Kolegium Odznaczeń Łowieckich wręczył Lech Bloch.
Wojewódzka Rada Łowiecka przyznała Odznaki Za Zasługi dla Łowiectwa Województwa Ostrołęckiego.
Zbigniew Stawinoga wręczył je kwartalnikowi „Echo Puszczy Kurpiowskiej oraz myśliwym: Lechowi Blochowi – przewodniczącemu ZG PZŁ, Piotrowi Bambitowi, Arturowi Białobrzeskiemu, Stefanowi Burzawie,
Lambertowi Chwiedziewiczowi Dionizemu Kluczyńskiemu, Zdzisławowi Etzowi Władysławowi Krzyżanowskiemu, Sławomirowi Kuczyńskiemu, Ryszardowi Łozińskiemu, Mirosławowi Marszałowi, Zdzisławowi Nagórskiemu, Sławomirowi Olzackiemu, Stanisławowi Seroczyńskiemu, Henrykowi Soliwodzie, Janowi
Szpunarowi i Janowi Zarębie. Odznakę przyznano również Ireneuszowi Michasiowi – prezesowi NRŁ.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili Krzysztof Mielnikiewicz („Historia łowiectwa na terenach
Puszcz Kurpiowskich – Białej i Zielonej do pierwszych lat po II Wojnie Światowej”) i Zbigniew Stawinoga
(„Polskie łowiectwo po II wojnie, ze szczególnym podkreśleniem okresu po 1975 roku.)
Lech Bloch w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie, a następnie omówił aktualny stan polskiego łowiectwa, podkreślając szczególnie problematykę związaną z nowym podziałem administracyjnym
i nadal istniejącymi realnymi zagrożeniami ze strony przeciwników obecnego modelu. Na zakończenie
uroczystości Zbigniew Stawinoga podziękował myśliwym kół łowieckich „Mykita” i Jenot” za pomoc w
przygotowaniu imprezy oraz wręczył dyplomy uznania organizatorom i wystawcom. Pamiątkowe dyplomy
otrzymali: Wanda i Wiesław Sienniccy, Henryka Pianko, Józef Wyganowski, Wojciech Czubryński, Marian Norenberg, Kazimierz Andrzejewski, Tadeusz Zadrożny, Lech Łukaszek, Michał Gwiazdowski, Marek
Kalita, Waldemar Prószyński, Leszek Duplicki i Krzysztof Mielnikiewicz. Na zakończenie spotkania Piotr
Grzywacz omówił i zaprezentował ze swoim kolegą z zespołu sygnalistów praktyczna muzykę myśliwską.
Jubileusz zakończył obiad św. Huberta, na którym serwowano doskonałą grochówkę z wojskowego kotła,
pieczeń z jelenia, zimne zakąski i napitki.

IRENEUSZ MICHAŚ - Prezes NRŁ
W STEPNIE MICHAŁKACH
8 września 1999 r. w Stepnej Michałkach odbyło się okolicznościowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej
w Ostrołęce z udziałem senatora Ireneusza Michasia – prezesa
NRŁ.
Na wstępie miało miejsce wręczenie odznaczeń łowieckich.
Najwyższe wyróżnienie spotkało „Echo Puszczy Kurpiowskiej’, które otrzymało z rąk prezesa NRŁ „Medal św. Huberta”.
Wojewódzka Rada Łowiecka uhonorowała Ireneusza Michasia „Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa Województwa
Ostrołęckiego. Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali
Ryszard Modzelan i Zdzisław Etz, Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej uhonorowano: Stanisława Grzyba, Franciszka Kulasa i Stanisława Seroczyńskiego. Odznaki Za Zasługi
dla Łowiectwa Województwa Ostrołęckiego wręczono: Arturowi Białobrzeskiemu, Zdzisławowi Etzowi i Zdzisławowi
Nagórskiemu.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Zbigniew Stawinoga.
Przedstawił przebieg prac NRŁ i dochodzenie do ostatecznej
wersji statutu PZŁ. Przypomniał także, że Ostrołęcka Wojewódzka Rada Łowiecka opowiedziała się jednogłośnie za
utrzymaniem okręgowych struktur PZŁ O pracach nad sta„Medal św. Huberta dla kwartalnika „Echo Pusz- tutem i towarzyszącym im okolicznościom, w jakich projekt
powstawał, opowiedział zebranym prezes NRŁ.
czy Kurpiowskiej”.
Statut został uchwalony na XIX Krajowym Zjeździe delegatów obradujacym w Warszawie 19.11.1999 r. Można na ten
temat znaleźć informację na stronach poświęconych organom
centralnym związku.

Zbigniew Stawinoga - prezes ORŁ w Ostrołece
wręcza „Odznakę Za Zasługi dla Łowiectwa Województwa Ostrołęckiego” Ireneuszowi Michasiowi - prezesowi NRŁ.

Uczestnicy spotkania.

KOŁO
ŁOWIECKIE „DZIK”
W WYSZKOWIE BLIŻEJ
ŚWIĘTEGO HUBERTA
Krzysztof Mielnikiewicz wręcza Witoldowi
Jankowskiemu - prezesowi koła, list gratulacyjny
w imieniu ZW PZŁ w Ostrołece. Obok ks. Paweł
Stachecki i Mirosław Jechna - łowczy koła.
Od dziesięciu lat pień starego
dębu, stawiany przez myśliwych
z wyszkowskiego „Dzika”, u podstawy przydrożnego krzyża obok
Leśniczówki Tuchlin, spełniał funkcję
ołtarza polowego. Mszę hubertowską,
w środku kniei, będącej resztkami
słynnej z myśliwych i bartników Kurpiowskiej Puszczy Białej celebrował,
jak zwykle, zaprzyjaźniony z myśliwymi proboszcz parafii w Czerwinie
ks. Paweł Stachecki.
Rozpoczęcie sezonu myśliwskiego
nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie odbywało się, po raz pierwszy
przy stylowej kapliczce św. Huberta”,
którą ufundowali myśliwi z „Dzika”.
Przed mszą w obecności kilkudziesięciu osób, wśród których byli
myśliwi, mieszkańcy okolicznych
wiosek, zaproszeni goście, odbyła się
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kaplicy. W drodze na bieg hubertowski – pogoń za lisem, zatrzymali się, zmierzający do Broku, jeźdźcy, miłośnicy koni z Wyszkowa. Prezes koła Witold Jankowski, po przywitaniu gości: Mieczysława Pękula – wójta gminy Brańszczyk, Andrzeja Łapińskiego – wicewójta, Marii Puścian – dyrektora GOK, Wiesława
Przybylskiego – dyr. Gimnazjum w Brańszczyku, Krzysztofa Mielnikiewicza – przedstawiciela ZW. PZŁ w Ostrołęce
przedstawił historię powstania leśnej kaplicy.
K. Mielnikiewicz w imieniu prezesa WRŁ Zbigniewa Stawinogi, wręczył zarządowi koła dyplom uznania z wyrazami podziękowania za kultywowanie tradycji łowieckich.
Inicjatorami budowy byli członkowie zarządu koła: Wi-told Jankowski, Mirosław Jechna, Kazimierz Kozłowski,
Mirosław Szajczyk i Szamański Paweł przy życzliwej akcep-tacji wszystkich członków koła i wsparciu duchowym ks.
P. Stacheckiego.
Rysunek w ołówku, na okazałym pniu wielowiekowego dębu, pamiętającego zapewne świetność puszczy, wykonał
prof. Ludwik Maciąg – malarz i grafik, prof. ASP w Warszawie, twórca pejzaży, miłośnik i rysownik koni oraz obrazów o tematyce wojennej. Pierwszy ułan Wyszkowa, jak określiła Go Zuzanna Orłowska” w listopadowym „Tygodniku
Ostrołęckim”.
Ryt i wypalenie płaskorzeźby wykonywali członkowie koła. Krzyż i gontowy dach kapliczki jest dziełem łowczego
koła Mirosława Jechny.
Aktu odsłonięcia kapliczki dokonał najstarszy członek koła, emerytowany leśnik Stanisław Kowalczyk w asyście
Witolda Jankowskiego.
W trakcie słowa Bożego ks. Proboszcz podkreślił wieloletnią współpracę koła z parafią i miejscową społecznością
gminy. W pracy tej wyróżnił Mirosława Jechnę, który szczególnie wiele dobrego uczynił dla szkoły w Brańszczyku. Ks.
Paweł Stachecki poinformował zebranych, że zamówiony został witraż z rysunkiem św. Huberta, który dzięki hojnym
datkom myśliwych, ozdobi kościół parafialny.

VI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO
ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W OSTROŁĘCE

Na sali obrad.

Od lewej stoją: K. Mielnikiewicz, W. Szydlik, J. Ponikiewski, H. Soliwoda, K. Jutrzenka, S. Darmochwał, W. Całka, S. Domek,W. Jankowski, Z. Etz, L. Chwiedziewicz, J. Sobótka, A. Mariański. Siedzą: D.
Kluczyński, Z. Stawinoga, P. Bambit, P. Choiński.

- Prezydium Rady: Jerzy Ponikiewski - prezes, Krzysztof Mielnikiewicz-wiceprezes, Piotr Bambit- sekretarz.
- Delegaci na Zjazd Krajowy: Krzysztof Mielnikiewicz - członek
NRŁ, Jerzy Ponikiewski, Zbigniew Stawinoga – zastępca członka NRŁ.
- Członkowie Wojewódzkiego sejmiku Łowieckiego: Robert
Kluczek, Witold Jankowski, oraz z urzędu Jerzy Ponikiewski i
Krzysztof Mielnikiewicz.

VI Okręgowy Zjazd
Delegatów PZŁ z udziałem myśliwych reprezentujących koła łowieckie,
mające swoją siedzibę
w okręgu, obradował
22.10.2000 r. w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Delegaci podsumowali dorobek minionego
pięciolecia oraz wytyczyli,
w formie uchwały, kierunki działania na następną
kadencję. Zjazd powołał
Okręgową Radę Łowiecką
w Ostrołęce.
W Zjeździe uczestniczył
przedstawiciel Zarządu
Głównego PZŁ Sylwester Domek, do niedawna
ostrołęcki łowczy okręgowy oraz Zbigniew Chrzanowski – poseł na Sejm RP,
wiceminister rolnictwa.
Udział wzięli także
prezesi Ostrołęckiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej
- Stanisław Czudowski
(pierwszy prezes) i Leszek
Semaniuk. Zjazd prowadzili Witold Jankowski i Jerzy

OSIEMDZIESIĘCIOLECIE PZŁ OBCHODZONE W
OSTROŁĘCE. Stepna Michałki 20.09.2003 r.

Otwarcie imprezy: Jan Szpunar, Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Ponikiewski, Sylwester Domek.

Krzyż święci ks. Krzysztof Dylnicki.

Liturgię mszy czyta Jan Szpunar.

Na strzelnicy myśliwskiej w Stepnie Michałkach,
w przepięknej leśnej scenerii, wymalowanej kolorami jesieni przy bezchmurnym niebie 20 września br.
zainaugurowano obchody osiemdziesięciolecia Polskiego Związku Łowieckiego w okręgu ostrołęckim.
Ta inauguracja stanowiła zarazem apogeum przyjętego przez OORŁ programu jubileuszu.
Przy polowym ołtarzu odbyła się msza św. celebrowana przez księży myśliwych: Krzysztofa Dylnickiego, Józefa Kacperskiego i Mariana Boreckiego,
podczas której poświęcony został krzyż wzniesiony
na cześć św. Huberta. Przybyło w okręgu
kolejne miejsce kultu naszego Patrona. Inicjatorką i pomysłodawczynią krzyża oraz
autorką jego koncepcji architektonicznej jest
Halina Wiśniewska, główna księgowa ZO
PZŁ. Krzyż wykonał Sylwester Berg z Ostrołęki. Powstanie tego obiektu oraz realizacja
całego programu obchodów było możliwe
dzięki hojności licznych sponsorów, których
nazwiska zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej na kamiennym cokole.
Krzysztof Mielnikiewicz, otwierając uroczystość, powiedział, że naszym statutowym
obowiązkiem jest „pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej
łowiectwa” i z ogromną satysfakcją dodał, że
ostrołęcka organizacja łowiecka z powodzeniem wypełnia ten obowiązek, czego dowodem są odbywające się właśnie uroczystości.
Podkreślił, że oddajemy hołd św. Hubertowi,
w dniu imienin św. Eustachego - pierwszego
patrona myśliwych. To dobry znak i zapowiedź pomyślnego przebiegu uroczystości
i strzelań myśliwskich kół łowieckich.
Krzyż hubertowski, na którym zamieszczono tablicę z napisem „Oddajemy Ci cześć
św. Hubercie w podzięce za opiekę i wsparcie
w działaniach na rzecz ochrony przyrody
i polskiego łowiectwa”, jest dla myśliwych
i okolicznych mieszkańców, potrzebujących
Zawody strzeleckie sponsorów.

Mieszkańcy oklicznych wiosek i goście podczas mszy świętej.
wsparcia duchowego w trudnych życiowych chwilach przystankiem, podczas którego w spokoju ducha,
w zadumie nawiążą oni kontakt z patronem i prosić będą go o wstawiennictwo Boże.
Spośród zaproszonych gości głos zabrali Sylwester Domek oraz Witold Pakieła. Sylwester Domek - wicełowczy krajowy, powiedział między innymi: Polscy myśliwi są bardzo przywiązani do swojej przeszłości.
To z niej czerpiemy i przekazujemy adeptom łowiectwa umiłowanie ojczystej przyrody, odwieczne zwyczaje
i obrzędy, etykę myśliwską a obecnie, coraz pełniej, te elementy kultury, które na trwałe weszły do naszego
narodowego dziedzictwa. Na zakończenie S. Domek pogratulował i podziękował ostrołęckiej organizacji
łowieckiej za ogromny wkład pracy w przygotowanie pięknej i jakże ważnej dla PZŁ imprezy. (Więcej
w jubileuszowym wydaniu „Echo Puszczy Kurpiowskiej”, nr 29/2003).

20.09.2008 r.

Otwarcie jubileuszu.

Obchody okręgowe odbyły
się 20 września 2008 r. na
strzelnicy w Stepnie Michałkach, przy niezbyt sprzyjającej pogodzie. Zainaugurowane one zostały mszą
świętą odprawioną przez
ks. Krzysztofa Dylnickiego
kapelana okręgu ostrołęckiego, myśliwego, propagatora
prawego myślistwa w asyście
księdza Krzysztofa Knajpa
oraz sztandarów organizacji
łomżyńskiej, ostrołęckiej i
kół łowieckich “Kurp” Myszyniec, “Mykita” Ostrów Mazowiecka, “Jenot” Komorowo
i “Dzik” Wyszków.
Podczas mszy wyróżnieni
myśliwi i sponsorzy obchodów jubileuszowych posadzili dwie sosenki „Benedyktynki” wyhodowane
przez ostrołęckich leśników
z nasion poświęconych przez
papieża Benedykta XVI podczas jego wizyty w Polsce,

Msza święta.

Obelisk święci ks. Krzysztof Knajp.

Tablica upamiętniająca sponsorów modernizacji strzelnicy.
a księża kapelani poświęcili kamień ku czci myśliwych za działania na rzecz rozwoju ostrołęckiego łowiectwa. Halina Wiśniewska, pomysłodawczyni ufundowania kamieni pamiątkowych, Sylwester Domek,
Zbigniew Kempisty i Jerzy Księżak odsłonili kamień z umieszczonymi na nim nazwiskami sponsorów
rozbudowy i modernizacji strzelnicy w roku jubileuszu osiemdziesięciolecia PZŁ.
Podczas uroczystości Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Ponikiewiski i Jan Szpunar odznaczyli Medalami
Zasługi Łowieckiej myśliwych: Andrzeja Rozenka, Mirosława Jechnę - srebrnymi, Jerzego Księżaka, Radosława Gzulę - brązowymi, zaś Medalem za Zasługi dla Okręgu Ostrołęckiego Waldemara Żmijewskiego
i Marka Obrębskiego. Biesiada myśliwska zakończyła uroczystości jubileuszowe.

O łowiectwie w ostrowskim gimnazjum. Maj 2004 r.
W ramach realizacji ogólnopolskiego programu
„Szkoła z klasą” organizowanego pod patronatem
Prezydenta RP Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej co roku na przełomie maja
i czerwca organizuje tygodniowy festiwal nauki.
W roku bieżącym odbyła się sesja na temat „Łowiectwo i jego rola w kształtowaniu świadomości
społecznej”
W sali biologii myśliwi urządzili wystawę
zatytułowaną „Kulturotwórcza rola łowiectwa”.
Eksponaty ze zbiorów Krzysztofa Mielnikiewicza
obejmowały literaturę łowiecką, odznaki i oznaki,
znaczki pocztowe, dydaktyczne zestawy trofeów
myśliwskich (osobnik przyszłościowy i selekcyjny), obrazy i grafikę o tematyce łowieckiej.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum z wicedyrektor szkoły p. Krystyną Lasoń,
ks. Sławomirem Banachem oraz nauczycielem
biologii i chemii Bogusławem Konradem – inicjatorem przedsięwzięcia, przewodniczącym komisji
oświaty, kultury, zdrowia i sportu Rady Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej.
Po prezentacji eksponatów Krzysztof Mielnikiewicz, zaprezentował pokaz multimedialny składający się z trzech części zatytułowanych: „Myślistwo
to coś innego niż łowiectwo”, „Kulturotwórcza
rola łowiectwa”, „Co biega i hasa po ostrowskich
lasach”? Pokaz wzbudził duże zainteresowanie,
dzięki nowoczesnej technice komputerowej; zilustrowany licznymi obrazami, muzyką myśliwską
i głosami zwierzyny. Prelegent z Wiesławem Milikiem, także myśliwym, zainscenizowali rozmowę o
zającu w gwarze łowieckiej. Uczniowie mieli sporo
uciechy przy rozszyfrowywaniu gwary związanej
z szarakiem, który ma wyjątkowo bogate w nazewnictwo. W trakcie ożywionej dyskusji młodzież zaproszono do zwiedzania miejsc kultu św.
Huberta w naszym okręgu, pomników przyrody,
skansenów i uroczysk, zwrócono uwagę na poprawność zachowania się w lesie, zwłaszcza w okresie rozrodu zwierzyny
oraz na inne zachowania proekologiczne - np. szkodliwość zaśmiecania lasu i wypalania traw. Młodzież zadawała mnóstwo pytań dotyczących tradycji i zwyczajów łowieckich. Wszystkim podobały się przysłowia i porzekadła łowieckie,
szczególnie zaś zwyczaj złapania młodej dziewczyny za kolanko przed rozpoczęciem polowania.
Na zakończenie pierwszej części spotkania przeprowadzony został konkurs łowiecko – przyrodniczy, którego pytania tak zostały dobrane, aby uczniowie utrwalili sobie, że łowiectwo jest elementem ochrony przyrody, ma bogate
tradycje i kulturotwórczy charakter. Druga część spotkania odbyła się w łowisku. Gimnazjaliści obejrzeli obelisk św.
Huberta, wysłuchali legendy o patronie myśliwych, następnie zapoznali się z urządzeniami łowiecko-hodowlanymi:
amboną, paśnikiem z lizawkami oraz poletkiem łowieckim. Na zakończenie spotkania Sławomir Przeździecki zaprezentował gościom KŁ „Mykita” broń i akcesoria łowieckie, po czym przyszedł czas na relaks. Kiełbaski pieczone na
ognisku, napoje i świeże leśne powietrze zachęcały do zabawy, śpiewu i żartów.
Młodzież wraz dyrekcją szkoły nawiązania stałej i systematycznej współpracy z kołem „Mykita”, szczególnie w zakresie dokarmiania zwierzyny, pomocy w gromadzeniu karmy i poznawania łowiectwa we wszystkich jego aspektach.

VII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W
OSTROŁĘCE
VII Okręgowy Zjazd Łowiecki odbył się 21 maja 2005 r. w Różanie z udziałem Sylwestra Domka - wicełowczgo krajowego. Wzięło w nim udział 76 delegatów z kół macierzystych i niemacierzystych. Podczas
zjazdu udekorowano myśliwych licznymi odznaczeniami łowieckimi, nadanymi przez kapitułę Odznaczeń
Łowieckich NRŁ i odznaczeniem regionalnym. Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: złote -Walenty Gałach,
Wiesław Szydlik, Andrzej Zawadzki, brązowe - Paweł Turczyn, Ryszard Parzych, Wybrano władze okręgowe,
a na posiedzeniu ORŁ członków organów łowieckich okręgu.
Prezydium ORŁ: Jerzy Ponikiewski - prezes, Krzysztof Mielnikiewicz - wiceprezes, Piotr Bambit - sekretarz.
Członek NRŁ - Krzysztof Mielnikiewicz. Członkowie Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego (do czasu jego
likwidacji): Jerzy Ponikiewski, Krzysztof Mielnikiewicz, Witold Jankowski, Robert Kluczek.
Zarząd Okręgowy PZŁ: Jan Szpunar - przewodniczący, Jan Pilcicki - I zastępca, Zdzisław Etz - II zastępca,
Robert Szczęsny - sekretarz.

W środku Jacek Tomaszewski - były łowczy krajowy.

Na sali obrad.

K. Mielnikiewicz i J. Ponikiewski wręczaja odznacze- M. Sutnik, J. Pilcicki, J. Ponikiewiski, S. Domek.
nia łowieckie zasłużonym myśliwym.

Od lewej: G. Ślązak, M. Sutnik, S. Murza, T. Marciniak, L. Chwiedziewicz, K. Banaszek, J. Szpunar, P. Bambit, K. Mielnikiewicz, J. Ponikiewski, D. Szymaniewska, W. Szydlik, T. Kaczyński, H. Soliwoda, K. Jutrzenka, S. Domek, W. Jankowski.

