WYDARZENIA KULTURALNE I ORGANIZACYJNE
W OKRĘGU OSTROŁĘCKIM
W LATACH 2005-2016
Z UDZIAŁEM AUTORA STRONY INTERNETOWEJ
część II

KONGRES EUCHARYSTYCZNY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Kaczyński, Sławomir
Przeździecki, Karol Sawczuk, Wiesław Milik, Kazimierz Andrzejewski

16 i 17 czerwca 2005 r. odbył się
w Ostrowi Mazowieckiej Kongres Eucharystyczny pod hasłem „Świętowanie
Eucharystii w rodzinie”. W uroczystości
uczestniczyła delegacja KŁ „Mykita”
w Ostrowi Mazowieckiej.
Biskup Stanisław Stefanek z zainteresowaniem pytał o przynależność
organizacyjną odświętnie ubranych i dobrze prezentujących się myśliwych.
Przyjmując, że koło jest rodziną
myśliwych, udział w kongresie przydałby
się wszystkim jego członkom. Może
wówczas niektórzy z nich zrozumieliby,
jak należy postępować, aby nie siać nienawiści, szerzyć pijaństwa, wszczynać
kłótni i swarów.

SZTANDAR DLA KŁ „BEKAS” W Warszawie

Myśliwi i goście z nowym sztandarem na tle nowej kapliczki

W Pecynce k. Długosiodła, ok. 200 metrów od
pomnika partyzantów AK „Opocznik”, z inicjatywy
zarządu KŁ „Bekas” w Warszawie, wg projektu
T. Staniaszka, S. Kurylaka i J. Szczygła, została
wybudowana kapliczka św. Huberta, poświęcona
16 czerwca 2007 r. podczas polowej mszy świętej
celebrowanej przez ks. K. Dylnickiego w oprawie
muzycznej zespołu sygnalistów “Echo” z Warszawy. Obelisk wykonał Tadeusz Tarski z Ostrowi
Mazowieckiej oraz myśliwi koła.
Uroczystość jubileuszu 60-lecia koła upamiętniono
też fundacją i poświęceniem sztandaru, wybiciem
medalu i odznaki koła oraz wspólną biesiadą z udziałem myśliwych i licznie zaproszonych gości.
Darzbór kołu na następne 60 lat.
Na zdjęciach:
- Gwóźdź wbija Krzysztof Mielnikiewicz,
- Sztandar „Złomem” dekoruje Gustaw Mroczkowski, wiceprezes NRŁ,
- kapliczka św. Huberta,
- Jan Szpunar i Krzysztof Mielnikiewicz wręczają prezesowi koła J. Szczygłowi pamiątkowy grawerton,
-oznaczani T. Staniaszek i J. Szczygieł

JUBILEUSZ KŁ „KURP” w MYSZYŃCU

Krzysztof Mielnikiewicz i Jan Szpunar dekorują sztandar koła „Medalem Za zasługi dla Okręgu” . Po prawej Stanisław
Kubeł odbiera „Medal za Zasługi dla Koła „Kurp.”

Jesteście wyjatkowi, bo na tych terenach polowaniem
zajmowali się nie tylko wielcy panowie, ale
i lud - podkreślił Krzysztof Mielnikiewicz - członek
Naczelnej Rady Łowieckiej. Koło we wrześniu 2007
r. obchodziło 50-lecie powstania.
Poza przyjęciem wielu odznaczeń związkowych
nadawanych przez kapitułę Naczelnej Rady Łowieckiej i ORŁ, myśliwi otrzymali trzystopniowe medale
ustanowione przez koło. W miejscowej kolegiacie
myśliwi „Kurpia” ufundowali pamiątkową tablicę
upamiętniajacą zmarłych kolegów, poświecił ją
miejscowy proboszcz.
W części edukacyjnej uroczystości zebrani wysłuchali referatów na temat kultury łowieckiej i
ochrony przyrody wygłłoszonych przez Grzegorza
Ślązaka.

KOŚCIÓŁ W OLSZEWIE BORKACH - miejscem
dorocznych hubertusów okręgu ostrołęckiego.
Kult hubertowski rozwija się dynamicznie, sprzyjają mu władze kościelne, które powołały we wszystkich
okręgach kapelanów myśliwskich, świadczących posługę hubertowską przed okazjonalnymi polowaniami,
podczas uroczystości w kołach łowieckich i w środowiskach lokalnych. Kapelani zwracają uwagę na ekologiczna stronę łowiectwa, inspirują myśliwych do szerzenia kultu świętego, a parafie, w których duszpasterzami są kapelani okręgowi lub księża myśliwi, stają się miejscami kultu hubertowskiego.
W okręgu ostrołęckim centrum kultu huberowskiego jest kościół pw. NMP Królowej Polski w Olszewie
Borkach, gdzie proboszczem jest myśliwy - ks. Kanonik Kapituły Myszynieckiej Krzysztof Dylnicki, kapelan
myśliwych i leśników. W nowym kościele nie brakuje akcentów myśliwskich. Najbardziej zachwyca duży
i piękny witraż św. Huberta, zbudowany z datków myśliwych.
Od 2004 r. w pierwszą niedzielę po dniu patrona odprawiana jest w Olszewie Borkach uroczysta msza
z udziałem biskupów Stanisława Stefanka, Tadeusza Bronakowskiego lub Janusza Stepnowskiego, władz myśliwskich okręgu, myśliwych i pocztów sztandarowych, a także licznych mieszkańców parafii.
W listopadzie 2007 r. podczas mszy biskup Stanisław Stefanek odczytał akt nadania parafii Odpustu św. Huberta, o który zabiegał ks. Krzysztof Dylnicki. Odpust, jak podkreślił biskup, będzie na zawsze świadectwem
posługi ks. Krzysztofa w tej parafii.
Miejsca kultu św. Huberta odgrywają we współczesnym łowiectwie szczególną rolę, pozwalają zamyśleć
się nad własną postawą etyczną. Kapliczki są dobrymi miejscami do zrobienia rachunku sumienia przez tych
myśliwych, którzy mają na sumieniu niegodziwe występki wobec przyrody i aby w wyniku przemyśleń stali
się Hubertami współczesnego łowiectwa.

Odpust świętego Huberta w Olszewie Borkach
W listopadzie 2009 r. uroczystości hubertowskie miały szczególny charakter za sprawą biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, który podczas celebrowanej przez siebie mszy, odczytał akt nadania parafii Odpustu św. Huberta, ustanowionego na 3 listopada, podkreślając, że odpust został ustanowiony dzięki staraniom
ks. K. Dylnickiego i stanowić będzie na zawsze świadectwo jego posługi w parafii. Wyjątkowego charakteru mszy nadały sztandary kół, licznie zgromadzeni myśliwi i leśnicy oraz przepiękna muzyka myśliwska
w wykonaniu zespołu sygnalistów ze Spychowa. Ks. biskup wskazał na relacje między Bogiem, myśliwymi,
zwierzyną i polowaniem oraz na obecność Boga w przyrodzie, zwracając uwagę na jej piękno. Wyraził też

Poczty sztandarowe w kościele w Olszewie Borkach. Hubertus ostrołęcki, listopad 2009 r.

Mszę odprawiają: biskup Stanisław Stefanek - 2007 r. (u góry),
biskup Tadeusz Bronakowski - 2008 r. (po prawej).

Od lewej: K. Ducki, W. Pakieła - wicestarosta ostrołcki, W. Milik, W.
Krzyżanowski, J. Szpunar - łowczy okręgowy, ks. bp S. Stefanek, ks. K.
Dylnicki, K. Mielnikiewicz, S. Przeździecki.
Po prawej witraż św. Huberta z kościoła w Olszewie Borkach.

życzenie, aby myśliwi niedzielne łowy rozpoczynali od modlitwy
przy coraz liczniejszych miejscach kultu świętego położonych w
łowiskach.
Ks. Krzysztof Dylnicki wyraził nadzieję, że przyszłoroczna msza
hubertowska celebrowana będzie w nowym kościele, w którym, jak
przystało na okręgowe duszpasterskie centrum myśliwskie, znajdą
się w wystroju świątyni akcenty łowieckie, zaś promienie słoneczne
oświetlą mundury i sztandary kół przez witraż o powierzchni ponad
26 m2 z wizerunkiem naszego Patrona.

Poczty sztandarowe z biskupem Tadeuszem Bronakowskim

KŁ „BÓR” W DŁUGOSIODLE
POD SZTANDAREM

Zaproszeni goście: R. Kłos, H. Wiśniewska, J. Szpunar, J. Ponikiewski, K. Mielnikiewicz.

Jubileusz 50-lecia koła obchodzony w sierpniu
2009 roku został upamiętniony nadaniem sztandaru,
uroczystością, która pozostanie na długo w pamięci
myśliwych i przyjaciół „Boru”.
Sztandar poświęcił
ks. Krzysztof Dylnicki, a przekazał Marianowi Sikorskiemu
- prezesowi koła Jerzy Ponikiewski - prezes ORŁ w Ostrołęce. Uroczystości towarzyszyła imponująca wystawa
autorstaw Jerzego Moniewskiego - prezesa warszawskiego
oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.
Koło gospodaruje na dwóch obwodach o powierzchni
10875 ha. Obwód 166 jest typowo leśny z pięknymi
śródleśnymi łąkami i uroczyskami w sercu Puszczy Białej,
natomiast 141 – polny, stanowi jej otulinę.

Jerzy Ponikiewski - prezes ORŁ przekazuje sztandar
Marianowi Sikorskiemu - prezesowi koła.

Sztandar święci ks. Krzysztof Dylnicki.

Krzysztof Mielnikiewicz wbija gwóźdź pamiątkowy
(u góry) i Dekoruje mariana Sikorskiego „Medalem
za Zasługi dla Łowiectwa”.

KŁ „DZIK” W WYSZKOWIE
POD SZTANDAREM i Z KOLEJNĄ
KAPLICZKĄ ŚWIĘTEGO HUBERTA
W kole kultywowane są tradycje łowieckie, 6 listopada 1999 r. dokonano odsłonięcia i poświęcenia kapliczki św. Huberta obok leśniczówki w Tuchlinie, a 17 grudnia 2000 r. odsłonięto witraż św. Huberta w kościele parafialnym w Brańszczyku z dedykacjami prezesa i łowczego koła. Z inicjatywy Mirosława Jechny 24
maja 2008 r. poświęcono kolejną kapliczkę św. Huberta w obejściu siedziby koła w Tuchlinie, poświecono też
sztandar ufundowany przez myśliwych i statuetki z wizerunkiem poprzedniej kapliczki.
Koło prowadzi szeroką działalność w środowisku
i ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową w Brańszczyku. 8 listopada 1997 r. z okazji pięćdziesięciolecia
koła „Dzik” i zakończenia pierwszego etapu budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej zorganizowano bal myśliwych i nauczycieli. W 2009 r. w obwodzie 193 została wybudowana zagroda adaptacyjna
dla zajęcy, którymi koło zasila łowisko.

Sztandar święci ks. Paweł Stachecki.

M. Jechna - łowczy, M. Kowalski, W. Jankowski
- prezes.

Krzysztof Mielnikiewicz odczytuje list gratulacyjny.

KŁ „GRONOSTAJ” CHORZELE
Z KAPLICZKĄ I SZTANDAREM KOŁA
W maju 2003 r. koło obchodziło jubileusz trzydziestolecia. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu prezesa
Longina Plocha zorganizowano uroczystość, która na długo pozostanie w pamięci. Wybudowano kapliczkę
św. Huberta o cechach kurpiowskich, którą podczas mszy polowej poświecił proboszcz parafii Krzynowłoga,
w asyście 40. osobowego chóru. W uroczystości uczestniczyli wszyscy członkowie koła z rodzinami, władze
PZŁ, władze terenowe oraz kilkuset okolicznych mieszkańców, którzy z satysfakcją oglądali później, jak ich
zaciszna okolica pokazywana była dwukrotnie w telewizji POLSAT.
Kolejną ważną uroczystością, mającą miejsce 13.06. 2009 r. było poświecenie sztandaru ufundowanego
przez członków koła. Uroczystość, z mszą polową, odbyła się w uroczysku Rycice k. Chorzel, obok kapliczki
św. Huberta, podczas której odznaczeni zostali: Złomem - Zdzisław Trojak; Medalami Załugi Łowieckiej:
złotym: Longin Ploch, Sławomir Łukaszek, srebrnym: - Tomasz Ługowski i Piotr Szczepański.

KŁ „LIS” WYSZKÓW
Z SIEDZIBĄ I SZTANDAREM KOŁA

Msze św. odprawiali księża Waldemar Krzywiński i Kazimierz
Wądołowski.

Krzysztof Mielnikiewicz przekazuje sztandar Jerzemu Księżakowi.

Członkowie koła przed siedzibą i nowym sztandarem.

W niedzielę 14 listopada 2010 r.
Koło Łowieckie „Lis” z Wyszkowa,
obchodziło swoje święto, jeden z ważniejszych dni w historii koła rozpoczętej
w1946 roku.
Uroczystość rozpoczęła się polową
mszą świętą odprawioną przez którą ks.
kan. Waldemara Krzywińskiego i ks.
Kazimierza Wądołowskiego. Odbyło
się uroczyste przekazanie sztandaru,
odnowienie ślubowania członków koła
oraz ślubowanie myśliwych w obecnosci przedstawicieli Zarządu okręgowego
PZŁ w Ostrołęce, reprezentacji lokalnych władz samorządowych, miłośników i osób sympatyzujących
z myśliwymi. Sztandar to dla nas symbol poszanowania idei i praw przyrody,
najwyższy znak łowiecki momentach
- mówił prezes koła łowieckiego „Lis”
Jerzy Księżak. - Będzie on dla nas znakiem godności, który z pewnością będzie
uzewnętrzniał nasze morale łowieckie.
Dlatego też będziemy traktować go
z szacunkiem i należytą mu czcią.
Akt nadania sztandaru odczytał
członek NRŁ Krzysztof Mielnikiewicz.
Rodzicami chrzestnymi tego niezwykle ważnego symbolu „małej ojczyzny
łowieckiej” zostali: Halina Wiśniewska
i Mirosław Marszał. Po uroczystym
przekazaniu sztandaru głos zabrał starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan
Pągowski, który powiedział, że sztandar
ten będzie was reprezentował w każdej
ważnej uroczystości. Myśliwy to nie, jak
się powszechnie uważa, zabójca zwierząt leśnych. To człowiek, który dba
o przyrodę. Według prawa łowieckiego
najpierw dba się o ochronę przyrody,
a dopiero później gospodarkę łowiecką.
Niedawno powiat wprowadził program
związany z przywróceniem niektórych
gatunków - chodziło tu o zające. Nie
wszystkie koła łowieckie z naszego
powiatu sprostały temu zadaniu. Koło
„Lis” spisało się jednak doskonale zredukowało populację lisa do tego stanu,
że można było wprowadzić zające - dodał. Oprócz starosty głos zabrał zastępca
burmistrza Wyszkowa Adam Mróz i Jan
Szpunar - łowczy okręgowy. (Na podstawie Tygodnika „Wyszkowiak”.

Uroczystości w KŁ „Szarak”w Małkini
Jubileusz 60-lecia KŁ „Szarak” w Małkini na długo pozostanie w pamięci członków koła i zaproszonych
gości z uwagi na bogaty program, obejmujący poświęcenie sztandaru koła i obelisku - kapliczkui ku czci
św. Huberta. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 listopada 2010 r. wydzierżawionej w 2000 r.
i wyremontowanej przez koło osadzie leśnej we wsi Opatowina. Zapoczątkowała je msza celebrowana przez
zaprzyjaźnionego z kołem ks. dziekana Ryszarda Niwińskiego.
W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele współpracujących
z nami szkół, administracji Lasów Państwowych, władz lokalnych i łowieckich, zaprzyjaźnionych kół, myśliwi i ich rodziny oraz mieszkańcy okolicznych wsi.
Sztandar przekazał na ręce prezesa koła Macieja Kaczyńskiego członek Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Mienikiewicz. Wręczono też odznaczenia; brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej zostali uhonorowani:
Maciej Kaczyński, Stanisław Małecki, Robert Kowalski i Cezary Prończuk, a Zygmunt Zakrzewski, Sławomir
Rytel, Piotr Kaczyński i Jarosław Świderski otrzymali odznaki Zasłużony dla Okręgu Ostrołęckiego.
Wyjątkowe cechy KŁ „Szarak” to panująca w nim miła atmosfera, koleżeńskie stosunki, bezkonfliktowość
i serdeczność oraz kultywowanie tradycji łowieckich. Koło współpracuje z młodzieżą szkolną i ludnością
wiejską. Od kilkunastu lat myśliwi koła uczestniczą i wiodą prym w okręgu ostrołęckim w zawodach strzeleckich. Zdobywają drużynowo i indywidualnie czołowe miejsca na zawodach krajowych i okręgowych.

Na zdjęciach: K. Mielnikiewicz odczytuje akt nadania
sztandaru, wręcza go Maciejowi Kaczyńskiemu dekoruje
go brązowym MZŁ. Po prawej poświęcenie obelisku.

Przekazuję wam sztandar jako symbol
pięknych idei prawego łowiectwa …
15 czerwca 2013 r. podczas uroczystej mszy świętej na strzelnicy myśliwskiej w Stepnie Michałkach został poświęcony sztandar okręgu ostrołęckiego PZŁ, ufundowany przez koła łowieckie oraz
indywidualnych myśliwych z okazji 90-lecia związku.
Przy dźwiękach rogów myśliwskich zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Lidzbarka Welskiego
wprowadzono przed ołtarz polowy 17 sztandarów kół łowieckich, sztandar Komendy Miejskiej
Policji w Ostrołęce oraz żegnany sztandar Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Pochód zamykał nowy,
zwinięty w rulon, sztandar ostrołęckich myśliwych, niesiony przez ks. Krzysztofa Knajpa, ks. Jerzego Kaczyńskiego i Sławomira Gałązkę.
Przed ołtarzem zasiedli zaproszeni goście, myśliwi z rodzinami i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przed mszą św. koncelebrowaną przez ks. Jerzego Kaczyńskiego w asyście księży Krzysztofa Dylnickiego i Krzysztofa Knajpa, prowadzący uroczystość Krzysztof Mielnikiewicz przybliżył
historię mszy hubertowskiej oraz historię sztandarów ostrołeckiej organizacji.
Organizacja ostrołęcka święciła sztandar po raz trzeci. Pierwszy raz 21 lipca 1985 r. na uroczystości w świeckiej, która odbyła się strugach deszczu na tej samej strzelnicy w Stepnie Michałkach.
Sztandar spalił się w 1987 r. wraz z siedzibą WRŁ. Drugi sztandar ufundowano i poświęcono
w ostrołęckim klasztorze 9.10.1993 r. w rocznicę siedemdziesięciolecia PZŁ.

Poczty sztandarowe

Księża: K. Knajp, J. Kaczyński, K. Dylnicki.

Z. Boniuszko przekazuje sztandar R. Kluczkowi.

Akt nadania sztandaru przez ORŁ w Ostrołęce odczytał Robert Kluczek, rozwinięcia i przekazania go Robertowi Kluczkowi i Janowi Szpunarowi dokonał Zbigniew Boniuszko. W imieniu
myśliwych odebrał go z rąk prezesa ORŁ i zaprezentował zebranym chorąży pocztu.
Tradycją stało się wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru przez honorowych gości i sponsorów.
W Stepnej Michałkach zaszczytu tego dostąpiło 40 przedstawicieli kół łowieckich i 53 sponsorów
indywidualnych.
Z okazji jubileuszu Zbigniew Boniuszko z Markiem Matyskiem uhonorowali srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej Roberta Kluczka, a brązowymi medalami: Piotra Lewandowskiego, Bogdana Olszewskiego, Jacka Sucheckiego, Jarosława Szczepanka. Medale Za Zasługi dla Łowiectwa
Okręgu Ostrołęckiego otrzymali: Krzysztof Baranek, Zbigniew Deptuła, Piotr Długołęcki, Zdzisław Gadomski, Sławomir Gałązka, Mariusz Iwanicki, Paweł Jarka, Marian Firer, Jerzy Kaczyński,
Krzysztof Knajp, Michał Pieńkowski i Paweł Tymiński.
Najbardziej hojni sponsorzy uroczystości wraz z podziękowaniem za pomoc rzeczową i finansową otrzymali albumy „Łowiectwo“.
Mówcy podkreślili trafność decyzji o ufundowaniu sztandaru, jako ukoronowania bardzo dobrej pracy okręgu, przykładania dużej wagi do kultywowania tradycji łowieckich. Życzyli, aby pod
nowym sztandarem wszyscy myśliwi kontynuowali chlubną historię kurpiowskiego łowiectwa.
Starym przysłowiami „Bez towarzystwa, jakby mięso bez soli, zażywać myślistwa“ i „Czym chata
bogata tym rada“ Krzysztof Mielnikiewicz zaprosił zebranych do suto zastawionych stołów.

Msza święta.

UROCZYSTOŚCI W PRZASNYSKIM „JEDNOROŻCU”
Sztandar poświęcił 19 września 2014 r. w zabytkowym klasztorze - sanktuarium Ojców pasjonistów ks.
przeor, kustosz Wiesław Wiśniewski w asyście ks. Tomasza Ozimkowskiego – myśliwego koła „Jednorożec”.
Poza władzami samorządowymi Przasnysza i sąsiadujacych gmin w uroczystości udział wzięli: Robert Kluczek – prezes ORŁ, Jan Szpunar – łowczy okręgowy w Ostrołęce, Krzysztof Mielnikiewicz – wiceprzewodniczący komisji kultury NRŁ i redaktor naczelny czasopisma „Kultura Łowiecka”, myśliwi i ich rodziny. Część
świecka uroczystości odbyła się na dziedzińcu Gościńca „Iwa”, oświetlonym pochodniami trzymanymi przez
myśliwych, jak halabardy przez rycerzy, przy dźwiękach muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów z Lidzbarka Welskiego pod batutą Pawła Ciesielskiego.
Odświętny nastrój wzmocnił wygląd myśliwych, którzy w 100% wystąpili w galowych strojach organizacyjnych, zakupionych przez zarząd dla wszystkich członków koła.
Janusz Kozakowski przedstawił krótki rys historyczny koła, z którego dowiedzieliśmy się, że założycielami
„Jednorożca” byli m.in. nieżyjący już: Eugeniusz Jakimowicz nadleśniczy z Parciak - pierwszy prezes koła,
Bronisław Niski leśniczy z Olszewki – podłowczy, Stanisław Piotrak rolnik z Pogorzel – wiceprezes, Stanisław Opalach robotnik z Jednorożca – skarbnik, Feliks Szczepański leśniczy z Wólki – sekretarz oraz Eugeniusz Morawski, Henryk Żebrowski, Kazimierz Grzybowski, Stanisław Dawid, Stanisław Dec.
W połowie lat siedemdziesiątych szeregi „Jednorożca” zasilili żołnierze z przasnyskiej jednostki wojskowej,
skupieni wokół Leszka Semaniuka, który niebawem został prezesem koła. Członkowie „Jednorożca” byli i są
aktywnymi działaczami władz wojewódzkich i okręgowych PZŁ. Leszek Semaniuk pełnił funkcję sekretarza i
prezesa WRŁ w Ostrołęce, skąd odszedł na stanowisko inspektora, a następnie Łowczego Ministerstwa Obrony Narodowej. Janusz Kozakowski, obecny prezes koła zasiadał w Wojewódzkiej i Okręgowej Radzie Łowieckiej, pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego i wiceprzewodniczącego ZW PZŁ, jest członkiem komisji
oceny trofeów łowieckich. Leszek Semaniuk i Janusz Kozakowski odznaczeni zostali „Złomem”.
Ostatnimi elementami ceremonii było przekazanie sztandaru przez ojca chrzestnego Leszka Semaniuka prezesowi ORŁ Robertowi Kluczkowi, który przekazał go prezesowi Januszowi Kozakowskiemu, a ten oddał go
w ręce pocztu sztandarowego koła. Uroczystość zakończyła biesiada myśliwska.

Gala w KŁ „Łoś” w Ostrołęce
12 lipca 2014 roku w Wachu na Kurpiach świętowało Koło Łowieckie „Łoś” w Ostrołece. Po mszy świetej
celebrowanej przez księży Jerzego Kaczyńskiego i Krzysztofa Knajpa, podczas której poświęcono sztandar
koła, odbyła się w miejscowej sali bankietowwej oficjalna uroczystość, którą zaszczycili Jan Szpunar - łowczy
okręgowy, Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Marian Krupiński
- radny sejmiku wojewódzkiego Robert Kluczek - prezes ORŁ. Byli tez wójtowie okolicznych gmin, przedstawiciele sąsiednich kół łowieckich ze sztandarami i myśliwi z rodzinami.
Jubileusz był doskonała okazją do wręczenia wysokich odsznaczeń. Sylwestra Murzę uhonorowano
„Złomem”, Jerzego Szymaniewskiego złotym „Medalem zasługi Łowieckiej”. Srebrne i brązowe medale otrzymali: Ryszard Dziergowski, dariusz Koczkodan, Wojciech Żukowski, Stanisław Grzyb, Krzysztof Twardziak.
Medale wręczał Krzysztof Mielnikiewicz z Janem Szpunarem i Robertem Kluczkiem. Ciekawym punktem
programu było odnowienie przywileju Braci Myśliwskiej KŁ „Łoś”, spisanego w oparciu o dawne tradycje
kurpiowskie. Zarzad koła po zmianach personalnych pracuje w składzie: Jarosław karamuz - prezes, dariusz
Koczkodan - łowczy, Jarosław Drabot - skarbnik i Wojciech Żuchowski - sekretarz.

Sztandar święci ks. Krzysztyof Knajp, a przekazuje go Dariuszowi Koczkodanowi Robert Kluczek. Po prawej Robert
Kluczek dekoruje Dariusza Koczkodana „Medalem za Zasługi dla Okręgu, a Krzysztof Mielnikiewicz Sylwestra Murzę
„Złomem”.

WKŁ 137 „Jenot” założone w 1953 r.
JUBILEUSZE PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA
I SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA KOŁA

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 137 „Jenot” w Komorowie powstało jesienią 1953 roku z chwilą
powołania jednostki służby topograficznej w Komorowie. Założycielami Koła byli członkowie WKŁ Nr 307

przy Wojskowym Zakładzie Kartograficznym w Warszawie. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Jakub
Kuligowski - przewodniczący, Czesław Głazek - łowczy, Leonard Kownacki - skarbnik, Roman Walter
- członek. Koło dzierżawi 3 obwody łowieckie o powierzchni 17216 ha, w tym 3293 ha lasów i 13923 ha
gruntów polnych.
Członkowie Koła własnymi siłami wybudowali 2 wiaty do suszenia liściarki, 4 paśniki magazyny, 44
paśniki dla zwierzyny płowej, 2 piwnice na ziemiopłody, 43 ambony na słupach betonowych i około 80
lizawek do zadawania soli paszowej.. Uprawiane jest 6,50 ha poletek łowieckich.
Koło z dużym zaangażowaniem i z rozmachem podchodzi do organizowania jubileuszy. W ramach 50lecia 26 października 2003 r. odsłonięto obelisk św. Huberta w Antoniewie, na którym widnieje napis „
Szczęść Boże Polom Lasom Wodom”. 13 września 2008 r., było szczególną datą w kartach historii koła.
W 55 rocznicę swojej działalności koło otrzymało sztandar. Świadkami tej uroczystości było wiele gości i osób
od lat współpracujących z kołem. Z okazji jubileuszu Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała WKŁ Nr 137
„Jenot” w Komorowie Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. W roku 2009 Kościele Parafialnym p.w. św. Jozefata
Kuncewicza w Komorowie członkowie koła ufundowali witraż św. Huberta. Koło jest aktywne w środowisku
uczestniczy w organizacji wystaw łowieckich, organizuje spotkania integracyjne myśliwych z różnych kół,
współpracuje z kołami wędkarskimi i szkołami.

Obelisk odsłaniają Zbigniew Krutczenko i Krzysztof
Mielnikiewicz.

Gwóźdź wbija Krzysztof Mielnikiewicz .

Sztandar przekazuje kołu Jerzy Ponikiewski.

Medal jubileuszowy.

Sześćdziesięciolecie obchodzone było wyjątkowo okazale. Po mszy św. przemaszerowano do klubu
garnizonowego, gdzie w sali kinowej wręczono kołu „Złom” oraz wiele gratulacji i życzeń pomyślności
w dalszej pracy. Zarząd koła w rewanżu za wieloletnią współpracę wręczył kilkunastu myśliwym
i samorzadowcom „Medal Za Zasługi dla Koła” . Po pokazie sokolniczym zaproszono myśliwych do zwiedzenia
wystaw. Krzysztof Mielnikiewicz i Lech Łukaszek przygotowali ekspozycję „Łowiectwo inspiruje”, w której
pokazali stare dokumenty łowieckie kół okręgu ostrołeckiego, książki, medale i odznaki, rzeźbę, grafiki, zbiory
filatelistyczne, biżuterię myśliwską. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa obrazów olejnych autorstwa
Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego (O wystawie piszemy w kolejnych artykułach).
Myśliwi i goście otrzymali pamiątkowe znaczki personalizowane i odznaki koła wybite na tę okazję.
Odwiecznym zwyczajem uroczystościom łowieckim towarzyszą biesiady myśliwskie. Tak też było i w „Jenocie”.

* Odznaczenia wręcza
Michał Pieńkowski.
* Twórcy wystaw Krzysztof Mielnikiewicz,
Zdzisław Twardowski,
Edward Woźny z członkami zarządu Michałem
Pieńkowskim i Lechem
Wójkowskim.
* Znaczki personalizowane wydane przez koło.

Odznaczeni przez „Jenota”.

„Złom” dla „Jenota”.

Wystawa obrazów wzbudziła duże zainteresowanie.

Ekspozycja Krzysztofa Mielnikiewicza i Lecha Łukaszka.

W nowej siedzibie KŁ „Omulew” w Ostrołęce.
z siedzibą w Dylewie
Koło Łowieckie „Omulew” w Ostrołęce z siedzibą w Dylewie zostało powołane przez 21
myśliwych wywodzących się z „Leśnik”, które uległo podziałowi się czerwca 1985 roku.
Koło dzierżawi od wójta Gminy Kadzidło dwie działki gruntów leśnych o powierzchni 1,62 ha.
Na jednej z nich stoi drewniany domek rekreacyjny odkupiony w 1986 r. za kwotę 30 tyś. zł od
poprzedniego właściciela. W latach 2007-2008 myśliwi koła z własnych funduszy i z darowanych
kołu przez firmy i myśliwych materiałów budowlanych członkowie „Omulwi” wybudowali domek
murowany o wartości ok. 150 tysięcy zł. Przy tej inwestycji najbardziej zasłużyli się koledzy:
Sławomir Stodolski, Mirosław Jaksina, Tadeusz Szlachetka i członkowie zarządu. Budynek został
oddany do użytku w 2010 r. podczas uroczystości jubileuszu 25 - lecia istnienia koła. Koło jest aktywne
w środowisku. Cyklicznie organizowane są spotkania z młodzieżą Zespołu Placówek Oświatowych
w Dylewie z okazji Międzynarodowego Dnia Oczyszczania Świata i konkursów organizowanych przez
Łowca Polskiego „Ożywić Pola”, a także spotkania z emerytami Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Na spotkaniach tych prowadzone są pogadanki dotyczące gospodarki łowieckiej, gwary myśliwskiej
po których w konkursach z nagrodami sprawdzana jest znajomości wiedzy myśliwskiej.
W 2005 r. sąsiedztwie wybudowanego budynku, przyszłej siedziby koła odsłonięto obelisk z tablicą
upamiętniającą jubileusz 20 - lecie „Omulwi” . Podczas uroczystej biesiady Stanisław Gadomski prezes koła wręczył zebranym odznaki jubileuszowe autorstwa Huberta Zwinczaka z Krakowa.

Kamień pamiątkowy ufundowany z okazji 20-lecia koła.

Pomyślności życzy członkom koła i ich rodzinom
Krzysztof Mielnikiewicz.

Po lewej S. Gadomski wręcza K. Mielnikiewiczowi odznakę koła. U góry biesiada myśliwska w nowej siedzibie.

OBRAZY KNIEJĄ INSPIROWANE
Łowiectwo, oprócz myślistwa - hodowli, ochrony zwierzyny i polowania - obejmuje ogromną sferę działalności
twórczej, dzięki której powstało wielkie dziedzictwo kulturowe. W kilku zdaniach nie sposób wymienić dziedziny
kultury i sztuki, czerpiące inspiracje z łowiectwa i dzikiej przyrody, w tym ze zwierząt łownych. Jedną z ważniejszych,
obok rzeźby i architektury, jest malarstwo i grafika znane już w paleolicie.
Obrazy i grafika, zwłaszcza w wolnorynkowej Polsce ponownie znalazły się w szerokim kręgu zainteresowań
i w zasięgu kolekcjonerów łowieckich, wywołując tym samym większą podaż antykwarycznych i współczesnych dzieł
sztuki.
Nowoczesne wystawiennictwo łowieckie, odchodząc od pokazywania trofeów, zwłaszcza spreparowanych zwierząt,
wzbudzających negatywne emocje wśród ludzi nierozumiejących idei łowiectwa, coraz częściej sięga do prezentacji dzieł
sztuki, literatury, filatelistyki, falerystyki i innych przedmiotów kolekcjonowanych przez myśliwych.
W oparciu o tę filozofię została zorganizowana wystawa malarstwa Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego
w ostrowskim domu kultury pod honorowym patronatem Władysława Krzyżanowskiego – burmistrza miasta Ostrowi
Mazowieckiej i Jana Szpunara – łowczego okręgowego. Wernisaż wystawy odbył się 26 października 2013 r.
Zdzisław Twardowski, absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
tworzy głównie w technice olejnej, specjalizuje się w malowaniu pejzaży, architektury, martwej natury, kwiatów, ikon.
Artysta mówi, że tworzy nie wchodząc w szczegóły, inspiruje go impresjonizm, lubi gamę kolorów monochromatycznych
w obrębie brązu i szarości.
Edward Woźny amatorsko malarstwem zajmuje się od 8 lat, maluje w pracowni swego mistrza Zdzisława
Twardowskiego. W twórczości E. Woźnego dominują portrety zwierząt wkomponowane w pejzaż ich naturalnego
środowiska oraz sceny polowań. Realizm obrazów artysty - myśliwego wynika z kilkudziesięcioletniego podpatrywania
przyrody podczas polowań i wielogodzinnych zasiadek w łowiskach KŁ „Jenot” w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej,
gdzie przez wiele lat pełnił oficerską służbę wojskową, i był działaczem łowieckim na szczeblu wojewódzkim.
Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży z niemal wszystkich ostrowskich szkół. Po
trzech tygodniach, na kolejnej ekspozycji Zdzisław Twardowski zaprezentował „Ginące piękno Bieszczad”: zabytki
bieszczadzkiej architektury, pejzaże oraz ikony malowane na drewnie.

Twórcy wystawy: Zdzisław Twardowski i Edward Woźny.

W podziękowaniu za pomoc w organizacji wystawy.

IX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO
ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W OSTROŁĘCE
11 lipca 2015 r. IX Okręgowy Zjazd delegatów podsumował kadencję 2010 - 2015, wybrał nowe władze
i organy oraz podjął uchwałę na kolejne pięciolecie.
Miniona kadencja obfitowała w zmiany związane z nowelizacją prawa łowieckiego w zakresie związanym z postępowaniem dyscyplinarnym oraz sądownictwem łowieckim. Związek był atakowany przez
przeciwników obecnego modelu łowiectwa, którzy domagali się jego decentralizacji, a nawet likwidacji. zamiary te nie udały się, a związek przystąpił do prac nad nowelizacją ustawy w duchu jedności i zachowania
zwierzyny jako dobra ogólnonarodowego.
Ostrołecka organizacja, wedle sprawozdania zjazdowego, liczy 1519 członków , w tym 1245 zrzeszonych
w kołach łowieckich i 274 niezrzeszonych. Zarejestrowanych jest31 kół macierzystych i 42 niemacierzystych.
W minionym 5-pięcioleciu przypadły obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, obchodzone
uroczyście w całej Polsce, w tym także w okręgu ostrołęckim. W ramach jubileuszu okręg otrzymał nowy
sztandar z symnboliką dostosowaną do współczesnych realiów.
Podczas zjazdu członek ZG PZŁ Zbigniew Boniuszko wręczył zasłużonym myśliwym odznaczenia
łowieckie, a organizacja otrzymała liczne upominki okolicznościowe, m.in. od starosty ostrołeckiego Stanisława Kubła i Mariana Krupińskiego - radnego Sejmiku Mazowieckiego. W wyniku wyborów wybrano
15 osobową radę w składzie: Piotr Błaszczak, Marcin Budny, Roman Dudek, Włodzimierz Ferenc, Marek
Jarzębski, Kazimierz Jutrzenka, Edward Kłos, Marek Kowalski, Stanisław Kubeł, Krzysztof Mielnikiewicz, Jan
Moskalik, Krzysztof Rasiński, Marian Sikorski, Henryk Soliwoda, Janusz Zięba. Członkiem Naczelnej Rady
Łowieckiej wybrano Krzysztofa Mielnikiewicza.

S. Kubeł, M. Krupiński, M. Sikorski, M. Kaczyński, M. Obrębski, H.
Ryszewski, A. Domian, W. Żmijewski, J. Szpunar, Z. Boniuszko.

Od lewej: H. Soliwoda, M. Kowalski, J. Szpunar, M. Sikorski, M. Budny, K. Rasiński, R. Dudek,
K. Jutrzenka, W. Ferenc, M. Jarzębski, M. Dziedzicka, E. Kłos, K. Mielnikiewicz, Z. Boniuszko, S. Kubeł,
P. Błaszczak, J. Moskalik, J. Zięba.

OKRĘGOWE WIGILIE

Ostrołęcka wigilia
myśliwska.
Myśliwskie wigilie, celebrowane tradycyjnie w kołach łowieckich, połączone z krótkimi polowaniami, sięgają korzeniami czasów pogańskich. Łowy te mają zatem najstarszy rodowód spośród polowań, zaliczanych dziś do tradycyjnych (wigilijne, noworoczne, hubertowskie). W dniu 11 grudnia 2015r tuż przed polowaniami wigilijnymi w kołach
łowieckich Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce zorganizował w Zajeździe „Hubus” kolejne, coroczne spotkanie wigilijne przedstawicieli zarządów kół łowieckich, członków ostrołęckiej okręgowej rady łowieckiej i zarządu okręgowego, przedstawicieli pozostałych organów okręgowych i komisji problemowych, księży kapelanów oraz zaproszonych
gości, w tym myśliwych współpracujących z okręgiem.
Wigilie z uwagi na swą cykliczność i stały się już łowiecką tradycją. W okręgu ostrołeckim organizowane są od kilkunastu lat. Spotkanie otworzył i powitał gości Łowczy Okręgowy Jan Szpunar, życząc zebranym wszelkiej pomyślności, w tym wielu satysfakcji z uprawiania łowiectwa. Życzenia w imieniu Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej
przekazał Prezes Edward Kłos. Krzysztof Mielnikiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej w asyście Jana Szpunara
– łowczego okręgowego i Henryka Soliwody – członka Głównej Komisji Rewizyjnej wręczyli odznaczenia przyznane
przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ: „Złom” Wiesławowi Szydlikowi (KŁ „Haszcze” w Ostrołęce – pisownia
oryginalna), złoty „Medal Zasługi Łowieckiej” Jerzemu Szymaniewskiemu (KŁ „Łoś” w Ostrołęce), srebrne medale
Zasługi Łowieckiej: Piotrowi Błaszczakowi (KŁ „Jedność” w Warszawie), Stanisławowi Zielińskiemu, Janowi Zarębie
(KŁ „Haszcze” Ostrołęka), brązowy medal Zasługi Łowieckiej Andrzejowi Borkowskiemu z Ostrołęki. Księża Jerzy
Kruszewski i Krzysztof Knajp – duszpasterze i myśliwi z parafii pw. „Wniebowzięcia NMP” w Andrzejewie podziękowali licznym sponsorom za „bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną przy organizacji obchodów
hubertowskich w Andrzejewie”. Dyplomy odebrali: Krzysztof Rasiński, Kazimierz Ducki, Piotr Długołęcki, Sławomir Gałązka, Zbigniew Kempisty , Paweł Tymiński, Andrzej Skowroński. Część liturgiczną wigilii prowadzili księża

Od lewej jan Szunar - łowczy okręgowi i księżą: Jerzy Kruszewski, Krzysztof Dylnicki, Krzysztof Knajp.

Krzysztof Dylnicki – kapelan myśliwych i leśników okręgu ostrołęckiego i Krzysztof Knajp. Wieczerza wigilijna, przy
udekorowanych i zastawianych postnymi potrawami stołach prowadzona była w miłej koleżeńskiej atmosferze i pozostawiła niezatarte wspomnienia. Do zobaczenia za rok.

W oczekiwaniu na
dzielenie się opłatkiem

Odznaczeni: W. Szydlik, J. Szymaniewski,
P. Błaszczak, K. Mielnikiewicz - czł NRŁ,
J. Zaręba, S. Zieliński,
J. Szpunar- łowczy
okręgowy, A. Borkowski, H. Soliwoda.
- członek GKR.

Organizatorzy i sponsorzy uroczystości.

Grzyby i dziczyzna królowały w Długosiodle
Po raz czternasty 11.09.2016 r. nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków i wójt Gminy Długosiodło zaprosili miłośników
leśnych spacerów, smakoszy prawdziwków, podgrzybków, rydzów i kurek do Długosiodła otoczonego lasami Puszczy
Białej na „Wielkie Grzybobranie”. Dzięki wsparciu sołtysów puszczańskich wsi, młodzieży szkolnej i myśliwych z 8 kół
łowieckich dzierżawiących obwody w powiecie wyszkowskim, impreza udała się nadspodziewanie dobrze, zwłaszcza że
dopisała pogoda i liczni goście.
Artyści scen warszawskich, politycy, samorządowcy z zainteresowaniem słuchali muzyki w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Akteon” i piosenek folklorystycznych śpiewanych przez zespoły młodzieżowe. Nad głowami
widzów śmigały jastrzębie i sokoły, a psy myśliwskie cierpliwie znosząc upał prężyły się prezentując piękno swego
eksterieru.
Gwoździem programu była niewątpliwie dziczyzna serwowana przez myśliwych kół łowieckich: „Barbara” Warszawa, „Bekas” Warszawa, „Bór” Długosiodło, „Dzik” Wyszków, „Leszczyna” Warszawa, „Lis” Wyszków, WKŁ „Narew”,
WKŁ 168 „Zlot”.
Wędlina z dziczyzny, zupa grzybowa, serca dzicze w sosie grzybowym, wędzona słonina, smalec domowy, swojska
kaszanka i cieszący się największym powodzeniem dzik z rożna z kaszą gryczaną i ogórkiem kiszonym, przyciągały
zapachem całe rodziny uczestniczące w imprezie. Koło łowieckie „Bór” z Długosiodła na wystawie fotograficznej „Łowiectwo to nie tylko polowanie” pokazało akcje społeczne i hodowlane myśliwych koła: zbiórkę środków na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wsiedlanie bażantów, tradycje łowieckie, udział w uroczystościach łowieckich i samorządowych.
Prezesi i łowczowie kół łowieckich: Marian Sikorski, Mirosław Jechna, Marek Kowalski, Krzysztof Twardziak, Tadeusz Staniaszek, Andrzej Pisarek, Piotr Pychewicz, byli zgodni, że promowanie łowiectwa poprzez kuchnię myśliwską,
jest bardzo dobrze odbierane przez lokalne społeczności. Przy degustacji specjałów nawiązuje się kontakty towarzyskie,
rozmowy są rzeczowe i przyjazne, a argumenty o zaangażowaniu myśliwych w ochronę przyrody bardziej trafiają do
świadomości rozmówców.

Pawilon KŁ „Bór” w Długosiodle. Dzika z rożna fachowo dzieli Marian Sikorski.

Otwarcie imprezy.

U myśliwych KŁ „Bekas” gościł Janusz Piechociński.

HUBERTUS OSTROWSKI - 2016
30 października 2016 roku z inicjatywy ks. Krzysztofa Knajpa i Kazimierza Duckiego
- myśliwego, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy wsparciu ks. Marka Grudy proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej i ZO
PZŁ w Ostrołęce odbył się w III Hubertus Powiatu Ostrowskiego, zarazem I Hubertus
Ostrowski. Najważniejszą częścią programu uroczystości była msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem JE ks. bp. Janusza Stepnowskiego w intencji myśliwych i leśników
z udziałem księży myśliwych Krzysztofa Knajpa, Jerzego Kruszewskiego i Andrzeja Godlewskiego.
Oprawę muzyczną i koncert muzyki myśliwskiej po mszy św. zapewnił zespół sygnalistów
myśliwskich z Lidzbarka Welskiego.
Krzysztof Mielnikiewicz zapoznając zebranych z historią mszy hubertowskich, powiedział,
że początkowo oprawa muzyczna mszy odprawianych przed łowami była zadaniem księży, chóru
i organów. Po udoskonaleniu około 1700 roku metalowego rogu i ustnika, zaczęto instrumenty te

Poczty sztandarowe.
Na czele sztandar
ORŁ z chorążym
Kazimierzem
Duckim.

Dary ołtarza

O kulcie św. Huberta mówi Krzysztof Mielnikiewicz.

W połowie XIX w. powstały zapisane nutowo utwory muzyczne nazwane Mszą św. Huberta,
stanowiące integralną część mszy św. i składające się z kilku części: Introdukcja, Kyrie, Gloria,
Chorał, Agnus Dei, Dzwony, Wielki Bóg, Marsz na zakończenie mszy. Kompozycje te grane są na
rogach w określonych miejscach liturgii.
Stosunkowo późno hubertowska muzyka kościelna zawitała do Niemiec, bo w połowie XX
wieku, a stąd trafiła do Polski. Msze odprawiane przed polowaniami były krótkie, jak ta najbardziej
znana dzięki Adamowi Mickiewiczowi, opisana w Panu Tadeuszu:
„Do księdza plebana
Dać znać, dodał pan Sędzia, żeby jutro z rana
Mszę miał w Kaplicy leśnej, króciuchna oferta
Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta.”
Msza hubertowska obok wymiaru religijnego, dzięki muzyce nawiązującej do łowów i świata

Podczas mszy. Od lewej:Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Spunar, Monika Dziedzicka.

stała się nie tylko w kręgach myśliwskich, ciekawym zjawiskiem artystycznym.
Ksiądz biskup Janusz Stepnowski w homilii zwrócił m.in. uwagę na etyczny aspekt łowiectwa,
stwierdził, że na myśliwych spoczywa duża odpowiedzialność za przyrodę, że pozyskiwanie
zwierzyny musi być rozważne, uzasadnione, a odstąpienie od wątpliwego strzału do zwierza czynem
szlachetnym.
Po uroczystości religijnej w ośrodku „Binduga” w Broku odbył się „obiad św. Huberta”
- tradycyjna biesiada towarzysząca myśliwym od wieków. Staropolską, szlachecką biesiadę św.
Huberta barwnie opisał Wincenty Pol ustami łowczego: wszystkiego będzie na cześć św. Huberta
po troje. Więc na przód trzy myśliwskie wódki: topolówka z pączków, dębówka także z pączków i
jałowcówka wszystko wódki trzyletnie, pięknie sklarowane i najbezpieczniejsze w tym czasie. Do
tych trzech wódek trzy przyprawy: dziengiel miałko tłuczony, pieprz tłuczony grubo i świeże sadło
borsucze, na odżywienie trzewiów, szczególnie dla starych myśliwych bardzo dobre. (...) Po wódce
idą przekąski. Więc naprzód królewska wędlina, bo ozory jelenie i języczki z kozłów do chrzanu,
na druga przekąskę marynowane koźlę dzikiej kozy; na trzecią serek utarty z głuszca , przekładany
białymi truflami...

Bisiaada w „Bindudze” w Broku n. Bugiem.

