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Corocznie w jeden z weekendów października kilkuset myśliwych staje na myśliwską odprawę na 
malowniczych błoniach między wolno płynącym Liwcem a zamkiem – zbrojownią zbudowanym około 1429 
roku przez księcia warszawskiego Janusza I Starszego, będącym dzisiaj jednym z największych muzeów 
broni w Polsce, mającym w swej kolekcji broń białą, palną, drzewcową z XV – XX w., w tym myśliwską 
oraz zbiór malarstwa i grafiki. Kolekcja zawiera cenne dzieła znanych twórców podejmujących tematykę 
łowiecką Wojciecha i Jerzego Kossaków, Tadeusza Ajdukiewicza, Leona Kaplińskiego Eryka Dahlberga i in. 
znakomitych twórców.

Polowania zaszczyca wielu znamienitych myśliwych i działaczy łowieckich, a wśród nich: prof. dr hab. 
Jan Szyszko – poseł na sejm RP, prof. Zygmunt Jasiński – wiceprzewodniczący ZG PZŁ, Adam Stępniak 
- prezes ORŁ w Siedlcach, Adam Wróblewski – łowczy okręgowy, ks. Józef Poskrobko – diecezjalny 
duszpasterz myśliwych, ks. Tomasz Duszkiewicz - pomysłodawca hubertusa. Stawiają się leśnicy z przed-
stawicielami RDLP w Warszawie i Białymstoku, członkowie honorowi PZŁ i członkowie Naczelnej Rady 
Łowieckiej, łowczowie okręgowi, przedstawiciele bractw kurkowych, mediów oraz myśliwi z kilkunastu kół 
łowieckich m.in.: Kszyk, Lot Haz, Olszynka, Lot, Pobudka, Podlasie, Orzeł, Soból i Panna oraz Piastun, Lira, 
Mińskomazowieckie, Sokół, które udostępniają łowcom swe łowiska. 

Stałym punktem odprawy jest uroczyste ślubowanie kilkunastu młodych adeptów sztuki łowieckiej, 
odbierane przez Adama Stępniaka. Ślubowanie na zawsze zostanie w pamięci ślubujących, bowiem certyfikaty 
tej najważniejszej przysięgi łowieckiej niejednokrotnie wręczali nowo wstępującym prof. J. Szyszki, prof. 
Z. Jasiński oraz A. Stępniak.

Odprawa myśliwych

Ślubowanie Od lewej w I rzędzie: G. Russak, K. Mielnikiewicz, 
J. Skwieciński, I. Michaś, I. Bloch.



Odprawę przed polowaniem przeprowadzi sprawnie Adam Wróblewski, poświęcenia broni i bło-
gosławieństwa myśliwym udziela ks. Tomasz Duszkiewicz – pomysłodawca hubertusa, a sygnał Apel na Łowy 
w wykonaniu zespołu „Pasja” pod kierunkiem Janusza Gocalińskiego wprowadza uczestników polowania 
w stan myśliwskiej ochoty.
Na pokocie kilkugodzinnego polowania kładzie się kilkadziesiąt pozyskanych tusz zwierzyny grubej i dro-
bnej. Po otrąbieniu pokotu dekoracji wybrańców św. Huberta dokonują goście honorowi i organizatorzy 
polowania. 

Strzał z armaty wiwatowej bractwa kurkowego oraz sygnały Koniec polowania i Na posiłek kończą część 
oficjalną część pierwszego dnia myśliwskiego święta.

Kolejny dzień imprezy rozpoczyna się mszą hubertowską przy polowym ołtarzu obok kaplicy Św. Ojca 
Pio. Licznie przybyłych gości wita ks. Wiesław Niemyjski – proboszcz parafii. Byli wśród nich księża 
biskupi (Antoni Pacyfik Dydycz, Tadeusz Pikus, Stanisław Stefanek, Tadeusz Wypych), parlamentarzyści, 
ministrowie (prof. J. Szyszko, Henryk Kowalczyk), przedstawiciele władz łowieckich (dr Lech Bloch, prof. 
Zygmunt Jasiński, Adam Stępniak i Adam Wróblewski), samorządowcy, dyrektorzy RDLP w Warszawie i w 
Białymstoku, dyrektorzy miejscowych zakładów pracy, przedstawiciele sąsiednich organizacji łowieckich. 
Oprawę muzyczną zapewniali Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej pod dyrekcją Mieczysława 
Leśniczaka oraz zespół mazowieckich sygnalistów łowieckich „Pasja”. kolorytu imprezie nadawali 
przedstawiciele bractw kurkowych, radia, telewizji, prasy oraz myśliwi z rodzinami, liczni parafianie oraz 
kawalerzyści – konni uczestnicy gonitwy za lisem. 

Na polowaniu.



Parada myśliwska podążająca ulicami Węgrowa.

Goście hubertusa. Między innymi: dr. Lech Bloch - łowczy krajowy, min. Jan Szyszko, min. Henryk Kowalczyk, 
bp. Stanisław Stefanek, senator Maria Koc, Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach.



Mocne, odważne i potrzebne słowa, nagrodzone brawami, wypowiadał do myśliwych, licznie przybyłych 
wiernych i przedstawicieli mediów prof. Jan Szyszko, który Kościół, Polski Związek Łowiecki i Lasy 
Państwowe zaliczył do organizacji autentycznie działających na rzecz polskości i dobra polskiej przyrody. 
Wezwał myśliwych do obrony Lasów Państwowych, PZŁ i polskiego łowiectwa, które musi być oparte na 
trzech filarach: jedności i jednolitości związkowej, nienaruszalności obwodów łowieckich, zwierzyny będącej 
własnością Skarbu Państwa.

Po mszy przeszła przez miasto parada konna z udziałem myśliwych, po której odbył się pokaz musztry 
ułańskiej i gonitwa za lisem. Przy dźwiękach muzyki myśliwskiej, folklorystycznej można było jeździć bryczką 
konną, strzelać z łuku, oglądać urządzenia łowieckie, zwiedzić liczne stoiska, na których prezentowano trofea 
łowieckie, organizowano konkursy z nagrodami na temat wiedzy o lesie (Nadleśnictwo Łochów), częstowano 
wszystkich uczestników imprezy, także mieszkańców Węgrowa, swojskim jadłem (grochówką, pieczonymi 
kiełbaskami, bigosem myśliwskim).

Szczególną oprawę miał X Hubertus Węgrowski w 2016 r., podniesiony do rangi imprezy ogólnopolskiej.
Biesiada myśliwska z muzyką taneczną i występami zespołów regionalnych zakończyła coraz ciekawsze 

i atrakcyjniejsze święto myśliwych, leśników i jeźdźców.
Organizatorzy nie zapominają o kolekcjonerskim upamiętnieniu imprezy. Uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe oznaki, a zaproszeni goście kolekcjonerskie medale i statuetki Hubertusa Węgrowskiego.



Hubertus Węgrowski w 2011 r. Nagrodzeni medalami za współpracę z siedlecką organizacja łowiecką. Od lewej: Adam 
Stępniak - prezes ORŁ, I. Michaś - członek honorowy PZŁ, Eugeniusz Ochnio - wiceprezes ORł, J. Lewicki, J. Olton, 
Krzysztof Mielnikiewicz - czł. NRŁ, Adam Wróblewski - łowczy okręgowy, M. Koroś, M. Chróścicki, Zdzisław Nie-
gowski, ks. W. Niemyjski, L. Osica.

Pamiatki Hubertusów 
Węgrowskich



NOWA SIEDZIBA I KAPLICZKA ŚW. HUBER-
TA NA JUBILEUSZ KOŁA ŁOWIECKIEGO 

„RYŚ” W ADAMOWIE

8 maja 2016 r. przy pięknej słonecznej pogodzie swoje 65-lecie świętowało WKŁ „Ryś” w Adamowie. 
Z okazji jubileuszu oddano do użytku okazałą siedzibę łowiecką w Woli Gułowskiej oraz kapliczkę św. 
Huberta przy „Drodze Unitów Podlaskich”. Na uroczystości jubileuszowe połączone z corocznie organizowaną 
Majówką Myśliwską przy Klasztorze oo. Karmelitów przybyło wielu gości, którzy nie szczędzili słów 
uznania dla zarządu koła, w szczególności zaś dla prezesa Adama Stępniaka, który jest motorem wszelkich 
inicjatyw. Na jego cześć domek myśliwski nazwano „Adamówką”. Koło od lat kultywuje tradycje myśliwskie: 
ustanawia medale, odznaki, odznaczenia, wykonuje statuetki jubileuszowe, wydaje foldery i broszury o kole, 
a na polowaniach wciela w życie bogate myśliwskie tradycje.

Uroczystość inauguruje Adam Stępniak - członek NRŁ i prezes koła.

Życzenia społeczności koła składa Krzysztof Mielnikiewicz 
- członek NRŁ.

Kapliczka św. Huberta (fragment) przy „Ada-
mówce”.



Po uroczystościach w kole pochód myśliwych z kilkunastoma sztandarami przemaszerował do pobliskiego 
sanktuarium, gdzie odprawiona została msza święta pod przewodnictwem o. Mieczysława Jankowskiego, 
ze słowem bożym wygłoszonym przez ks. Marka Antonowicza – kapelana myśliwych. Oprawę muzyczną 
zapewnił Mieczysław Leśniczak ze swym zespołem reprezentacyjnym.

Po zakończonej mszy, myśliwi i goście spotkali się w ogrodach przyklasztornych, gdzie można było posilić 
się grochówką, skosztować pieczonego dzika. 

Przemarsz myśliwych do klaszto-
ru o. Karmelitów.

Biesiada w ogrodach przyklasz-
tornych

Uroczysta msza święta



WIELKIE ŁOWY W UŚNIAKACH k. Garwolina
I HUBERTUS NADWIŚLAŃSKI

Myśliwi Powiśla Garwolińskiego (okręg siedlecki) postanowili, podobnie jak ich koledzy z okolic 
Węgrowa, pochwalić się swymi osiągnięciami, zaprezentować siedziby kół, łowiska i ich zagospodarowanie, 
oraz poznać się i wymienić doświadczenia. Inicjatorzy tego pomysłu Jan Karwowski – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Garwolin, Jacek Gontarz – prezes KŁ „Wilga” w Zakrzewiu oraz członkowie Kółka 
Myśliwskiego w Garwolinie: Włodzimierz Górski – prezes, Eugeniusz Ochnio – łowczy, Jerzy Tarański 
– gospodarz łowiska uznali, że najlepszą formą, gwarantującą powodzenie przedsięwzięcia będzie uroczyste 
polowanie oraz myśliwska biesiada. 

Na zbiórce w Uśniakach, 
rankiem 11 października 
w imponującej siedzibie 
„Słonka” Kółka Myśliwskiego 
w Garwolinie stawiło się 
300 myśliwych, którzy przed 
polowaniem asystowali 
w uroczystym ślubowaniu 
myśliwych, wstępujących 
w szeregi PZŁ i byli świadkami 
wręczenia im artystycznie 
wykonanego „Glejtu Nem-
roda”. Po prezentacji kół, 

- Ślubowanie nowo wstępujących.
- Goście zaprzyjaźnieni z organiza-
torami hubertusa
- Kordelas dla E. Ochnio od kole-
gów z koła łowieckiego „Słonka” 
w dowód wdzięcznosci za cało-
kształt pracy (budowa domku,  
projektowanie i wykonanie pomni-
ków i obelisków ze św. Hubertem, 
organizacja hubertusów).
- Kapiczka św. Huberta projektu i 
wykonania E. Ochnio zlokalizowa-
na w siedzibie KŁ „Słonka” 
w Uśniakach Górnych.



udzieleniu przez ks. Włodzimierz Tendorf błogosławieństwa, wręczeniu wszystkim uczestnikom uroczystości 
różańców i oznak upamiętniających I Hubertusa Nadwiślańskiego, nadszedł czas na łowy, które przyniosły 
na pokot łanię, 3 dziki, 17 lisów i kunę. Królem polowania został Jacek Gontarz, wicekrólami Jan Kępka 
i Tadeusz Skorupa. Otrzymali oni okazałe medaliony i nalewki w butelkach wygrawerowanych oznakami 
hubertusa, a przedstawiciele kół łowieckich pamiątkowe statuetki. Przedstawiciele lokalnych władz, a wśród 
nich poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, nie szczędzili słów pochwały organizatorom. Włodzimierz Górski 
– prowadzący imprezę zakończył pokot zaproszeniem do Uśniak za rok.

„Zimowy odyniec” od Eugeniusza Ochnio. Po lewej Adam Stępniak - prezes ORŁ 
w Siedlcach i członek NRŁ.

Pokot Hubertusa Garwolińskiego

Statuetki 
Hubertusa Nadwiślańskiego



W gościnnych progach zajazdu w Sulnikowie k. Pułtuska na głos jubileuszowej 
fanfary myśliwskiej, odegranej przez Jana Malewskiego, przybyli myśliwi i zaproszeni 
goście, aby świętować jubileusz czterdziestolecia WKŁ „Dziczy Jar” z Warszawy. 

Rubinowe gody koła otworzył wieloletni łowczy, obecnie prezes koła Leszek 
Semaniuk, doświadczony i zasłużony myśliwy, pełniący wiele eksponowanych funkcji 
łowieckich, m.in.: sekretarza i prezesa WRŁ w Ostrołęce, łowczego Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
i łowczego Wojska Polskiego, a także wiceprezesa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Brawami przywitano gen. Jana Klejszmita - członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Mazowieckiej ORŁ 
i prezesa zaprzyjaźnionego KŁ „Daniel”, Marka Szadkowskiego – łowczego okręgowego z Ciechanowa, 
Marka Trędowskiego - członka Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Jedwabno, Krzysztofa Mielnikiewicza – członka Komisji Kultury NRŁ i redaktora naczelnego „Kultury 
Łowieckiej”, Tomasza Baranowskiego – zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, Witolda Daniłowicza 
– prezesa WKŁ „Jenot” oraz zaprzyjaźnionych myśliwych z sąsiednich kół łowieckich.

Inicjatorem i organizatorem wszelkich poczynań zmierzających do powołania koła był nieodżałowanej 
pamięci, zmarły kilka tygodni po jubileuszu, gen. Mirosław Petelicki. 

25 czerwca 1974 r. założyciele WKŁ Nr 345 przy Głównym Kwatermistrzostwie WP generałowie: 
Florian Siwicki (przewodniczący komisji rewizyjnej), Mieczysław Obiedziński (przewodniczący zarządu), 
Włodzimierz Sawczuk, Mirosław Petelicki (łowczy), oraz Jan Pszennik, Edward Ślązak (sekretarz) i Zbigniew 
Kulawiak przyjęli statut i 2 sierpnia 1974 r. uzyskali wpis do rejestru kół zrzeszonych w PZŁ. Struktura 
zawodowa członków koła ulega zmianie. Początkowo koło zrzeszało samych wojskowych. W kolejnych 
latach przybywało cywilów, dzisiaj wojskowi stanowią 37 % składu członkowskiego.

Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich: nr 199 k. Bulkowa, nr 215 k. Nasielska w woj. 
mazowieckim oraz nr 298 k. Jedwabna w woj. warmińsko – mazurskim.

W początkowych latach koło dzierżawiło obwód nr 140 k. Czempinia w woj. wielkopolskim, z którego 
zrzekło się w latach osiemdziesiątych z uwagi na dużą odległość z Warszawy i związane z tym trudności 
w jego zagospodarowaniu, mimo że teren obfitował w zwierzynę, a rozkłady trzydniowych polowań były 
obfite. Np. w 1980 roku w 13 strzelb pozyskano 18 dzików, 7 jeleni i 13 saren. 

W 1994 roku koło zmieniło nazwę na WKŁ „Dziczy Jar”. Nazwę zaczerpnięto od nazwy fragmentu 
łowiska, zapisanego na terenowych mapach regionu. 

Koło posiada w sercu kniei stanicę myśliwską z wydzierżawioną leśniczówką i pomieszczeniami 
gospodarczymi do której wiedzie zabytkowa aleja klonowa, gospodaruje na prawie 15.000 ha ziemi, uprawia 
12 ha poletek ornych i wykasza 45 ha łąk, za które otrzymuje dopłaty unijne.

Prezesami koła byli: generałowie Mieczysław Obiedzińsk), Mieczysław Dachowski, Stanisław Żak (21 
lata) i obecnie płk Leszek Semaniuk. Łowczymi: gen. Mirosław Petelicki (18 lat), płk Leszek Semaniuk (18 
lat) i obecnie Piotr Materek.

KŁ „DZICZY JAR”  z Warszawy
w gronie czterdziestolatków

Jubileusz „Dziczego Jaru”. Od lewej: W. Świerczewski, P. Materek, J. Ojrzyński, K. Mielnikiewicz, M. Szadkowski, 
J. Klejszmit, L. Semaniuk, T. Baranowski.



Jan Klejszmit w asyście Leszka 
Semaniuka wręczyli odznaczenia ło-
wieckie członkom koła. Otrzymali je: 
Sławomir Zieniuk, Wiesław Świerczewski, 
Jan Ojrzyński. 

Zapewne miło było członkom 
koła, kiedy wszyscy zaproszeni goście 
obdarowali jubilata upominkami i listami 
okolicznościowymi, podkreślając w mo-
wach gratulacyjnych wyjątkową atmosferą 
panującą w kole, skutkującą brakiem, 
w całym czterdziestoleciu, wewnętrznych 
konfliktów zatargów z mieszkańcami 
dzierżawionych terenów, skarg do instancji 
łowieckich.

O jakości zwierzyny grubej, zwłaszcza 
jeleni i dzików, w łowiskach „Dziczego 
Jaru” mogą zaświadczyć zaprezentowane 
na wystawie medalowe trofea 
pozyskiwane corocznie w łowiskach koła. 
Wystawa trofeów uzupełniona zdjęciami 
dokumentującymi historię koła cieszyła 
się dużym zainteresowaniem gości.

Atrakcją jubileuszu był konkurs na 
najlepsze nalewki. Wszyscy uczestnicy 
najpierw degustowali ze smakiem mikstury 
wyciągnięte z myśliwskich piwniczek, 
pachnące darami lasów i pól, później 
wrzucali karteczki do myśliwskiego 
kapelusza ze swoimi typami. Najlepiej 
smakowały nalewki z kwiatu czarnego 
bzu i ratafia aroniowo-pigwowo-śliwkowa 
Krzysztofa Mielnikiewicza oraz aroniówka 
Sławomira Zieniuka.

Nalewki zgłoszone do konkursu

Jubileuszowe polowanie hubertowskie w Lasach Napiwodzko - Ramuckich



SIEDLECKIE  ŚWIĘTOWANIE   JUBILEUSZU   PZŁ
Spośród kilku okręgowych imprez jubileuszowych 90 - lecia PZŁ na szczególne wyróżnienie zasługują: 

wystawa łowiecka w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, V Hubertus Węgrowski oraz odsłonięcie naturalnej 
wielkości pomnika łosia i przekazanie go władzom miasta.

Wernisaż wystawy odbył się 6.09.2013 roku. Połączono go z podsumowaniem konkursu fotograficznego 
zatytułowanego „Zrównoważony rozwój dla przyrody i człowieka”. 

Wystawa okazała się nowoczesną ekspozycją edukacyjną, w której przeważały dzieła sztuki: malarstwo, 
rzeźba, medalierstwo i metaloplastyka autorstwa Eugeniusza Ochnio, obrazy malowane przez Ryszarda 
Czwarnoga oraz zbiory kolekcjonerskie m.in. Igora Blocha, Adama Stępniaka, Adama Wróblewskiego. Duże 
wrażenie na zwiedzających zrobiły wyjątkowo ciekawe trofea siedleckich myśliwych: myłkusy rogaczy, 

medaliony muflonów, 
głuszców i cietrzewi, 
medalowe czaszki drapież-
ników. Z wystawą łowiecką 
komponowała się stała 
muzealna ekspozycja archeo-
logiczna, ukazująca broń 
myśliwych od paleolitu do 
późnego średniowiecza, zna-
lezioną na Podlasiu.

U góry fragmenty ekspozycji. Po prawej ob-
raz pędzla E. Ochnio „Św. Hubert”. Ekspozy-
cję zwiedzali: Igor Bloch, Krzysztof Mielni-
kiewicz, Marek Stańczykowski.



Szczególnie pozytywny wydźwięk społeczny miała uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Łosia. 
Rzeźba naturalnej wielkości - dar siedleckich myśliwych i leśników mieszkańcom miasta, została postawiona 
nieopodal pałacu Ogińskich, cennego zespołu zabytkowego subregionu, zbudowanego w 1730 roku przez 
Kazimierza Czartoryskiego. Sprzed zespołu pałacowego kilkuset uczestników uroczystości na czele 
z pocztami sztandarowymi, władzami samorządowymi i łowieckimi reprezentowanymi przez prof. Zygmunta 
Jasińskiego, Adama Stępniaka i Adama Wróblewskiego przemaszerowała nad staw w parku Aleksandria, gdzie 
dokonano aktu przekazania pomnika prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu. Autorem projektu 
i wykonawcą rzeźby jest Eugeniusz Ochnio. Odlew pomnika powstał w pracowni Zbigniewa Fudalskiego 
w Karolinie k. Góry Kalwarii.

Podczas uroczystej akademii wykład okolicznościowy wygłosił Adam Wróblewski. Zasłużeni myśliwi 
otrzymali liczne odznaczenia łowieckie, a sponsorzy miniatury pomnika wykonane w brązie. 

Przemawia Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach.

Eugeniusz Ochnio przy swoim dziele i z kolegami kolekcjonerami.



Medal św. Huberta, jaki otrzymało KŁ „Trop” w Warszawie w roku 70 – lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego przechowywany był z pietyzmem w skarbcu u łowczego koła. Dopiero po dziesięciu latach mógł 
w pełnej krasie zawisnąć na płacie sztandaru, obok „Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej” i obwieszczać braci 
myśliwskiej, że koło jest jednym z najstarszych w PZŁ, że kieruje się w swej pracy wartościami zapisanymi 
w kodeksie etyki myśliwskiej, że o historii i tradycji myśliwskiej trzeba pamiętać i ją wzbogacać. 

80 lat warszawskiego „Tropu”

KŁ „Trop” 4 września 
2004r. w Starym Lubotyniu 
na wschodnich rubieżach woj. 
mazowieckiego, 
w powiecie ostrowskim 
i okręgu ostrołęckim, 
zorganizowało piękną 
uroczystość jubileuszową, 
której centralnym punktem 
bogatego programu było 
poświęcenie sztandaru koła, 
podczas uroczystej mszy 
św. celebrowanej przez 
księży Jana Rogowskiego 
- proboszcza i Krzysztofa 
Dylnickiego – kapelana 
ostrołęckich myśliwych. 

W kościele pełnym 
myśliwych i mieszkańców 
Lubotynia zabrzmiały czysto 
i donośnie myśliwskie 
rogi zespołu sygnalistów 
myśliwskich „Akteon”, 
działającego przy wydziale 
leśnym warszawskiej SGGW, 
nadając mszy hubertowskiego 
charakteru. Przemarsz przez 
niemal całą wieś długiego 
myśliwskiego orszaku, na 
czele ze strażacką orkiestrą, 
ożywił mieszkańców, którzy 
z zaciekawieniem przyglądali 
się odświętnie ubranym w 
zielone mundury myśliwym, 
z których wielu jest 
mieszkańcami Lubotynia i 
okolicznych wsi. 

Szkolne boisko było miejscem świeckich obrzędów, związanych z ceremoniałem sztandarowym 
prowadzonym przez Władysława Zabłockiego - łowczego i prezesa koła Tadeusza Kowarskiego. Bardzo 
długa była lista gości. Szczególnie serdecznie witani byli: Tadeusz Legacki – starosta ostrowski, Ireneusz 
Gumkowski – wójt gminy Lubotyń, Gustaw Mroczkowski – prezes warszawskiej ORŁ, Krzysztof 
Mielnikiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Jan Szpunar – łowczy okręgowy, Marek Matysek 
– rzecznik prasowy PZŁ, Zdzisław Truszkowski – prezes ORŁ w Łomży, Stanisław Ogrodnik – członek NRŁ, 
Zbigniew Masłowski – przedstawiciel „Łowca Polskiego”, Piotr Uścian – Szaciłowski, Grzegorz Godlewski, 
Jan Bargielski – nadleśniczowie. Długo jeszcze łowczy koła wymieniał gości - przedstawicieli miejscowych 

Rozpoczęcie uroczystości. Od lewej: T. Kowerski - prezes koła i przewodniczący 
GKR, W. Zabłocki - łowczy, B. Zabłocka i J. Szpunar - chrzestni sztandaru.

Gustaw Mroczkowski - wiceprezes NRŁ i prezes ORŁ w Warszawie odbiera 
sztandar od rodziców chrzestnych.



instytucji, sponsorów, młodzież i nauczycieli, przedstawicieli zarządów ościennych kół łowieckich, myśliwych 
z rodzinami i sympatyków łowiectwa.

Aktu nadania sztandaru, w formie uchwały ORŁ, dokonał G. Mroczkowski. Przyjął on sztandar 
z rąk rodziców chrzestnych Barbary Zabłockiej i Jana Szpunara, którzy wcześniej sztandar rozwinęli 
i zaprezentowali uczestnikom imprezy. Z rąk Prezesa sztandar przejęli jego prawowici właściciele – myśliwi 
Tropu, ślubując strzec wartości, które sztandar symbolizuje. Na stronie głównej sztandaru widnieje oznaka 
Polskiego Związku Łowieckiego – wieniec hubertowski, na odwrotnej – oznaka Koła. Sztandar oraz oznaki 
okolicznościowe, wręczane osobom zaszczyconym do wbicia gwoździ w drzewce sztandaru zaprojektował 
i wykonał Władysław Zabłocki – łowczy koła z zawodu artysta plastyk, który jest autorem i wykonawcą 
naszego regionalnego odznaczenia „Za Zasługi dla Okręgu Ostrołęckiego”. Na zakończenie części oficjalnej 
głos zabierali zaproszeni goście, życząc myśliwym z Tropu kolejnych 80 lat harmonijnego obcowania 
z przyrodą i traktowanie jej jako dobra najwyższego. W imieniu ostrołęckiej organizacji łowieckiej głos 
zabierali K. Mielnikiewicz i Jan Szpunar, który wręczył łowczemu koła pamiątkowy grawerton. 

Przemawia i wbija gwóźdź pamiątkowy Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ.



Promocja albumu „Wilk”, wydanego przez Edytę Wittchen odbyła się 13 września 2012 r. w Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa, w sali goszczącej prace laureatów konkursu fotograficznego „Łowca Polskiego” im. 
Włodzimierza Puchalskiego. 

Imprezę zainaugurował  Tomasz Konarski organizator muzeum i jego pierwszy dyrektor, także autor 
jednego z tekstów zamieszczonych w albumie, Zaprezentował autorów prof. Andrzeja Strumiłłę – malarza, 
grafika, rzeźbiarza, fotografika, poetę, pisarza, scenografa i myśliwego, autora koncepcji albumu, wstępu 
i rysunków oraz Tadeusza Budzińskiego – fotografika, przyrodnika, poetę, pilota i myśliwego, autora fotografii 
do albumu.

Prof. A. Strumiłło podzielił się z uczestnikami spotkania historią dwudziestoletnią historią powstawania 
dzieła, które szczególnie zapadło mu do serca, z uwagi na perfekcyjne czarnobiałe fotografie i osobisty stosunek 
do wilka, w stosunku do którego ma dług do spłacenia, na którego polował podczas przygotowywania bagien 
biebrzańskich do zasiedlenia łosia. 

Tadeusz Budziński opowiadał o swoich fascynacjach Bieszczadami, polowaniach na wilka głównie 
obiektywem aparatu fotograficznego, a od 1975 roku także ze strzelbą. Barwne opowiadania autor ilustrował 
zdjęciami dużych formatów. Prawie wszystkim nabywcom albumu udało się zdobyć dedykację autorów.

PROMOCJA ALBUMU „WILK” 
z udziałem Andrzeja Wajdy i prof. Amdrzeja Strumiłły

Tadeusz Budziński składa dedydację na 
książce „Wilk” dla Krzysztofa Mielni-
kiewicza.

prof. Andrzej Strumiłło, Andrzej Wajda, Tadeusz Budziński.

Członkowie oddziału warszawskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z Andrzejem Wajdą, 
Edytą Wittchen, prof. Andrzejem Strumiłłą i Tadeuszem Budzińskim.



OBELISK DLA PROF. WOJCIECHA B. JASTRZĘBOWSKIEGO
24 września 2004 r. w ramach obchodów 80-lecia 

powstania Lasów Państwowych odsłonięto w Broku 
nad Bugiem (pow. ostrowski) obelisk poświęcony 
pamięci prof. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, projektu 
Jacka Frankowskiego. 

Prof. Wojciech B. Jastrzębowski był wybitnym 
przyrodnikiem, botanikiem, profesorem Instytutu 
Rolniczo-Leśnego w Marymoncie. 

Inicjatorami powstania obelisku są: Piotr Uścian 
Szaciłowski - nadleśniczy nadleśnictwa Ostrów 
Mazowwiecka, Stanisław Bębenek - burmistrz Miasta 
i Gminy Brok, prof. Benon Dymek, autor biografii 
o Wojciecha. B. Jastrzębowskim i Prezes Polskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego. Uroczystość ku czci 
W. B. Jastrzębowskiego zgromadziła na brokowskim 
placu wielu znamienitych naukowców, a wśród nich 
profesorów Włodzimierza Klucińskiego, Tomasza 
Boreckiego, Benona Dymka, Adama Dobrońskiego, 
leśników z Januszem Dawidziukiem - dyrektorem 
GDLP, samorządowców oraz potomków prof. 
Jastrzębowskiego. 

Obelisk stanął na centralnym 
placu miasta Brok, obok ratusza 
i kościoła. Umieszczono na 
pomniku wierną repliką medalionu 
z nagrobka stojącego na grobie 
prof. W.B. Jastrzębowskim na 
Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. Pod medalionem na 
marmurowej płycie umieszczono 
napis: 

„Prof. W.B. 
Jastrzębowskiemu (1799-1882) 

Wybitnemu botanikowi, 
założycielowi Zakładu Praktyki 

Leśnej Feliksowie k. Broku, 
twórcy ergonomii 

Ergonomiści, leśnicy i 
społeczeństwo Broku i okolicy, 

24 września 2004r.” U góry od prawej: P. Lutyk 
- dyr. RDLP w Warszawie, 
prof. T. Borecki - prorektor 
SGGW, S. Czudowski, prof. 
W. Kluciński - rektor SGGW, 
T. Legacki - starosta ostrow-
ski, R. Krajewski - leśniczy.

Po prawej: K. Mielnikiewicz, 
M. Burkiewicz, Z. Krutczen-
ko, J. Dawidziuk, T. Legacki, 
W. Krzyżanowski, A. Dobron-
ski



18 kwietnia 2009 r. w Otwocku zebrali się myśliwi jednego z dwóch najstarszych polskich kół łowieckich 
– Otwockiego Kółka Myśliwskiego im. św. Huberta, aby z rodzinami i zaproszonymi gośćmi świętować 
jubileusz 125 – lecia istnienia koła. 

Licznych uczestników jubileuszu przywitał gospodarz Muzeum Ziemi Otwockiej Jan Łabędzki, na 
dziedzińcu którego podczas części oficjalnej gratulacje, życzenia myśliwym koła składali: Zbigniew 
Szczepaniak - Prezydent Otwocka, Gustaw Mroczkowski – wiceprezes NRŁ i prezes WORŁ, Jasiński 
– wicełowczy krajowy, Krzysztof Mielnikiewicz – członek NRŁ, wiceprezes ORŁ w Ostrołęce, który także 
odznaczył Zbigniewa Malewicza - prezesa OKM „Medalem za Zasługi dla Okręgu Ostrołęckiego”. 

JUBILEUSZ OTWOCKIEGO KÓŁKA MYŚLIWSKIEGO 
IM. ŚW. HUBERTA

Otwock

Krzysztof Mielnikiewicz w imieniu okręgu ostrołęckiego odczytuje list gratulacyjny i wręczy grawerton pamiątkowy. 
Na zdjęciu m.in.: prof. dr hab E. Towpik, Z. Etz - czł. ORŁ w Ostrołęce, Z. Malewicz - prezes koła

Profesor dr hab. Edward Towpik 
przewodniczący Komisji Etyki, 
Tradycji i Promocji Łowiectwa ORŁ 
w Warszawie, członek koła, autor 
koncepcji wystawy i jej scenariusza, 
wystosował zaproszenie do 
zwiedzenia niezwykle ciekawej 
wystawy pt. 125 lat Otwockiego 
Kółka Myśliwskiego im. św. 
Huberta, poprzedzając je krótkim 
wprowadzeniem, w którym 
poinformował, że ekspozycja 
ukazuje w trzy okresy dziejowe 
koła. W pierwszej sali zgromadzono 



niezwykle ciekawe eksponaty, cymelia, od 1884 r. do wybuchu 
I wojny światowej; w drugiej zaprezentowana została historia OKM 
w okresie międzywojennym z ciekawie udokumentowaną fotograficznie 
działalnością Nadniemeńskiego Kółka Łowieckiego założonego przez 
członków OKM. Sala trzecia ukazuje historię kółka po II wojnie 
światowej i wkład członków koła, najznakomitszych działaczy rangi 
krajowej, w reaktywowanie polskiego łowiectwa. Twórca wystawy 
podziękował myśliwym za pomoc i udostępnienie eksponatów, 
wyróżniając nestorów Ignacego Wilskiego i Józefa Balickiego.

Po zwiedzeniu ekspozycji był czas, aby przy lampce wina 
i potrawach kuchni regionalnej dyskutować o wręcz niezwykłych, 
cudem uratowanych w kilku zawieruchach dziejowych, pamiątkach 
dokumentujących historię nie tylko koła i polskiego łowiectwa, ale także 
burzliwe dzieje narodowe.

Od prawej: Krzysztof Mielnikiewicz i Zbigniew Malewicz 
(w środku) - prezes OKM.

Krzysztof Mielnikiewicz z Józefem Balickim - nestorem 
OKM im. św. Huberta.



Warszawa
Uroczyste podsumowanie jubileuszu 125-lecia powstania 

Otwockiego Kółka Myśliwskiego odbyło się 27.06.2009 r. 
w pięknych wnętrzach Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, 
zdobionych m.in. dużym, mało znanym obrazem myśliwskim 
Juliana Fałata. 

Na spotkanie przybyli członkowie koła z rodzinami oraz 
zaproszeni goście, a wśród nich członkowie honorowi PZŁ Witold 
Sikorski i Grzegorz Zaręba, oraz przedstawiciele Naczelnej Rady 
Łowieckiej, ZO PZŁ w Warszawie i prasy myśliwskiej: Gustaw 
Mroczkowski, Wojciech Cieplak, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Stanisław Klepacki. 

Na pamiątkę spotkania, zebrani otrzymali metalową plakietę 
zaprojektowaną i wykonaną przez art. plastyka Piotra Turskiego 
oraz interesującą i bardzo starannie wydaną książkę „125 rocznica 
powstania Otwockiego Kółka Myśliwskiego im. św. Huberta 
w Warszawie”, autorstwa znanego bibliofila, przewodniczącego 
Komisji Kultury Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej 
w Warszawie prof. Edwarda Towpika. 

Bardzo ciekawym pomysłem, wzorowanym na przedwojennej 
tradycji, wartym upowszechnienia, było wręczenie przez Edwarda 
Towpika i Zbigniewa Malewicza – prezesa, ozdobnych legitymacji 
przynależności do koła.

Wojciech Cieplak - łowczy okręgowy skła-
da list gratulacyjny na ręce Z. Malewicza i 
E. Towpika.

Od lewej: G. Mroczkowski - wiceprezes NRŁ, prezes ORŁ w Warszawie, 
W. Cieplak - łowczy okręgowy, K. Mielnikiewicz - członek NRŁ.

Od prawej: książka autorstwa E. Tow-
pika wydana z okazji jubileuszu koła 
i plakieta okolicznościowa. Po lewej: 
prof. E. Towpik wręcza K. Mielnikie-
wiczowi książkę swojego autorstwa 
pt. „Drobiazgi łowieckie”.



MEDAL IM. WIKTORA GODLEWSKIEGO 
ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYRODY

Medal im. Wiktora Godlewskiego jest przyznawany za zasługi dla ochrony 
przyrody oraz dla wzbogacenia i popularyzacji wiedzy przyrodniczej. 
Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz 
promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na 
terenia Mazowsza i Podlasia. Medal ustanowiono w  1992 roku z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach, rodzinnej 
miejscowości Wiktora Godlewskiego. Był to wyraz czci i przywiązania 
miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, który 
stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Szczególną zasługę dla 
ustanowienia medalu i dwunastoletniej realizacji tej inicjatywy ma dyrektor 
w/w Ośrodka Roman Świerżewski. Wręczenie Medali odbywa się podczas 
sesji z programem krzewiącym wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę 
sozologiczną, przyrodniczą, historyczną i edukacyjną.

Medale przyznawane są od 1992 r. Otrzymało go kilkudziesięciu zasłu-
żonych naukowców i działaczy na rzecz ochrony przyrody z całej Polski.

Pomysłodawca ustanowienia medalu jest Roman Świerżewski - dyrek-
tor Domu Kultury w Bogutach - Piankach.

W 2011 roku medale im. 
Wiktora Godlewskiego 
otrzymali: Nadleśnictwo Krynki 
(za opracowanie i wdrożenie 
„zintegrowanego systemu 
kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego”), Jacek Sokołowski (za 
aktywną pracę dydaktyczną 
i wychowawczą w dziedzinie 
ochrony przyrody), pośmiertnie 
Artur Tabor (za wybitną działalność 
artystyczną w dziedzinie fotografii 
przyrodniczej oraz edukację 
młodzieży) oraz Jerzy Bauer 
(za działania na rzecz edukacji 
przyrodniczej. Wiecej o Wiktorze 
Godlewskim w „Łowcu Polskim”
(1/2001) oraz na niniejszej stronie 
w zakładce „artykuły prasowe”.

Awers medalu

Kapituła i laureaci medalu: Od lewej: M. Taradejna, K. Mielnikiewicz, D. Star-
czewska, M. Skowron, Z. Kamiński, W. Sieradzki - laureat, J. Bauer - laureat, 
M. Kleczkowski, R. Świerżewski, E. Strzałkowska, B. Kamińska, J. Sokołowski 
- laureat



Wiktor Godlewski (1831 – 1900) urodził się w Bogutach na Mazowszu (od 1999 r.- pow. ostrowski, woj. 
Mazowieckie). Po ukończeniu szkoły średniej w Łomży zajmował się amatorsko ornitologią, współpracując 
z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym, placówką naukowo – muzealną, kierowaną wówczas przez  
Władysława Taczanowskiego – światowej sławy ornitologa. Za udział w Powstaniu Styczniowym został 
skazany na katorgę w Syberii Wschodniej. Tam stał się towarzyszem i bliskim współpracownikiem Benedykta 
Dybowskiego, wybitnego przyrodnika przebywającego również na zesłaniu. Wraz z nim Godlewski prowadził 
badania przyrody mało znanych obszarów położonych między Irkuckiem i Władywostokiem. Zebrane okazy 
fauny syberyjskiej dostarczali muzeom, głównie Warszawskiemu Gabinetowi Zoologicznemu. Publikowali też 
rozprawy o faunie i fizjografii jeziora Bajkał oraz różnych obszarach Syberii Wschodniej. Za ich pionierskie 
wówczas badania fizjograficzne Bajkału zostali nagrodzeni mimo, że byli skazańcami, medalami Carskiego 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Ich prace badawcze i zebrane okazy zachowały do dziś wysoką 
wartość naukową. Wiktor Godlewski był też wielkim autorytetem moralnym, zarówno w kraju jak też wśród 
zesłańców na Syberii. Po powrocie z zesłania osiadł na rodzinnym Podlasiu, a potem Mazowszu, nadal też  
współpracował z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym.

Tablica upamiętniająca postać Wiktora Godlewskiego, po-
łożona w Bogutach - Piankach obok Domu Kultury.
Po prawej: grób W. Godlewskiego na cmentarzu w Jasienicy, 
powiat Ostrów Mazowiecka. Stan w 2011 r.



Po raz czwarty 31.07-1.08.2004 r. w Połczynie Zdroju odbyły się Spotkania z Kulturą i Tradycją 
Łowiecką „Darz Bór”. Połczyński rynek tętnił życiem – przy wspaniałej pogodzie i bogatej oprawie 
artystycznej odbywały się koncerty, wystawy, seminaria, konkursy. Po mszy św. myśliwi w takt orkiestry 
dętej przemaszerowali w barwnym pochodzie ulicami Połczyna-Zdroju na plac Wolności, gdzie po wykonaniu 
wspólnego zdjęcia miało miejsce oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrz Barbarę Nowak i Łowczego 
Okręgowego Janusza Rynkiewicza. Obecni byli przedstawiciele władz łowieckich z Ireneuszem Michasiem 
na czele oraz parlamentarzyści S. Wziątek, Z. Wilczyńska, E. Piela-Mielcarek.

Koncerty muzyki myśliwskiej, konkursy kulinarne, pokazy sokolników, psów myśliwskich, konkursy 
wabienia jeleni, zawody strzeleckie, wykłady i seminaria, pokazy mody myśliwskiej uczyniły imprezę 
niezwykle atrakcyjną. Organizatorzy zadbali także o pamiątki kolekcjonerskie. Poczta Polska stemplowała 
kartki pocztowe datownikami okolicznościowymi. liczną grupę uczestników stanowili członkowie Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

POŁCZYN ZDRÓJ 2004 r.

Na połczyńskim rynku przed pochodem ulicami miasta.

Członkowie KKiKŁ PZŁ podczas otwarcia wystawy foto-
grafii myśliwskiej. Stoją: A. Głowacki, NN, M. Lendzio-
szek, B. Bauer, S. Przeździecki, A. Tymiński. Poniżej: M. 
Burkiewicz, H. Chmielecki , W. Milik, K. Mielnikiewicz.

Członkowie KKiKŁ z rodziną Wylegałów z Chrzypska.


