
KULTURA ŁOWIECKA
Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Kwartalnik klubowy przedstawiony zostanie za pomocą artykułów, które ukazały się na jego te-
mat oraz innych dokumentów (dyplomy, nadania itp.) świadczacych o pracy jej redaktorów.

23 kwietnia 1994 r. Witold Sikorski, wiedząc że kol. Krzysztof Mielnikiewicz redaguje czasopi-
smo ostrołęckich myśliwych Echo Puszczy Kurpiowskiej, zaproponował mu, tuż przed rozpoczęciem 
nadzwyczajnego walnego zebrania klubu kolekcjonera, podjęcie trudu redagowania kwartalnika 
klubowego, nazwanego roboczo Biuletynem. K. Mielnikiewicz wyraził zgodę, a uczestnicy zebrania 
zaakceptowali przedstawioną propozycję, stając się założycielami pisma. Biuletyn przez pierwsze 
pół roku redagowany był dwuosobowo, mimo że w składzie redakcyjnym swymieniano kilku 
członków zarządu klubu. 

W warunkach niemal polowych powstawały pierwsze numery. Na szkolnym komputerze 
o pojemności dysku 250 MB, a więc mniejszej od marnego dziś pendrive’a, stojącym na zapleczu 
pracowni mechaniki i technologii w Technikum Mechanicznym w Ostrowi Mazowieckiej, kol. 
Krzysztof przepisywał ręcznie nadsyłane teksty, drukował je na paskach papieru pozostawiając 
miejsca na zdjęcia i ozdobniki. 

Po złożeniu i sklejeniu numeru Witold Sikorski z Marianem Mućko na związkowej kseroko-
piarce odbijali ok. 250 egzemplarzy pisma. Druk numerów 9 – 11 organizował Leszek Krawczyk 
w Dąbrowie Górniczej ze składu robionego przeze mnie w Ostrowi Mazowieckiej.

Od numeru 12 (wiosna 1998 r.) biuletyn zmienił format i nazwę. Powstała Kultura Łowiecka, 
powołano stanowisko redaktora naczelnego. W omawianym okresie (redaktorami naczelnymi 
byli: Krzysztof Mielnikiewicz (1998 – 2000 i od 2008 r.) oraz Stanisław Andrzej Dąbrowski (2000 
– 2008). 

Kultura Łowiecka była i jest pismem redagowanym przez amatorów, bez redaktorskich kwali-
fikacji. Autorami tekstów byli ludzie z wykształceniem od zasadniczego zawodowego do profesor-
skiego, co jest osiągnięciem czasopisma. Wszyscy uczyliśmy się trudnej sztuki pisania i redagowa-
nia, świadczą o tym teksty sprzed lat.

Kultura Łowiecka oceniana jest różnie. Od pochwał do niewielkiej krytyki. Tych pierwszych 
opinii jest znacznie więcej, co cieszy twórców pisma.

Po dwudziestu latach przyszedł czas na serdeczne podziękowanie koleżankom i kolegom, nie 



tylko myśliwym i klubowiczom, którzy czynnie przystąpili do społecznej współpracy z kolejnymi 
redakcjami, polegającej na współredagowaniu tekstów, pisaniu artykułów z życia oddziałów oraz 
artykułów z działalności pozaklubowej ale ściśle związanej z historią i kulturą łowiecką. 

Dziękuję wszystkim Autorom, których nazbierało się kilkuset, a najbardziej tym zasłużonym 
i nagrodzonym plakietami okolicznościowymi i dyplomami uznania. 

Zespół redakcyjny serdecznie kierownictwu PZŁ Andrzejowi Gduli – prezesowi NRŁ i dr. Le-
chowi Blochowi – łowczemu krajowemu za finansowanie biuletynu, za pozytywną opinię wniosku 
o nadanie Kulturze Łowieckiej Medalu Św. Huberta, dziękuję wszystkim kolegom klubowym i czy-
telnikom spoza klubu, którzy wyrażają się dobrze o naszym piśmie, zachęcają do kontynuowania 
dzieła, troszcząc się o losy kwartalnika. Dziękuję uczestnikom VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
w Kwidzynie za odznaczenie Kultury Łowieckiej Medalem Za zasługi dla KKiKŁ PZŁ, a Zakonowi 
Orderu Złotego Jelenia za przyznanie jej medalu Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti.

Na podstawie „Kultury Łowieckiej” nr 73 z 2014 r.
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Dyskusja nad kolejnym numerem. Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski, Stanisław A. Dąbrowski, 
Witold Sikorski.

Plakieta okolicznościowa wręczana współpracownikom pisma z okazji 
jubileuszu 20-lecia. Obok pamiątkowa kartka pocztowa.



Nagrodzeni dyplomami uznania za współpracę z Kulturą Łowiecką: L. Szewczyk, A. Głowacki, Z. Ziobrowski, 
B. Jasiewicz, G. Kret, K. Oleszczuk, K. Mielnikiewicz - redaktor naczelny, M. Libera, B. Kowalcze, J. Wyganowski, 
M.P. Krzemień, M. Stańczykowski, S. Studziński.



Ważnym momentem zjazdu był akcent związany z dwudziestoleciem wydawania biuletynu Kul-
tura Łowiecka. Redaktor naczelny Krzysztof Mielnikiewicz w kilku zdaniach przypomniał genezę 
powstania pisma, a następnie wręczył dyplomy i jubileuszowe numerowane plakiety, z załączonym 
certyfikatem, zaprojektowane i wykonane w nakładzie 200 egz. przez członka klubu Sławomira 
Studzińskiego. Członkowie redakcji Krzysztof Mielnikiewicz i Andrzej Głowacki, jej obecni i byli 
zasłużeni współpracownicy: Witold Sikorski, Grażyna Kret, Krzysztof Kadlec, Konrad Oleszczuk, 
Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Szpetkowski, otrzymali dyplomy i plakiety ze złoceniami, a dyplomy: 
Wojciech Boczkowski, Bogusław Bauer, Andrzej Dobiech, Bogdan Kowalcze, Leszek Krawczyk, 
Marek P. Krzemień, Marek Libera, Kazimierz Piekarski, Aniela i Sławomir Studzińscy, Leszek Szew-
czyk, Józef Wyganowski i Zdzisław Ziobrowski.

Plakiety i dyplomy zostaną wręczone także członkom władz związkowych i instytucjom, które 
wspierają finansowo nasz biuletyn lub z nim współpracują: Lechowi Blochowi, Andrzejowi Gduli, 
Pawłowi Gduli, Markowi Rogozińskiemu, Bibliotece PZŁ, MŁiJ w Warszawie, Zakonowi Kawale-
rów Orderu Złotego Jelenia.

W uznaniu „dorobku i zasług dla polskiej kultury łowieckiej” Kapituła Zakonu Orderu Złotego 
Jelenia przyznała naszemu kwartalnikowi prestiżowy, z numerem 20, medal Poloniae Culturae Ve-
nationis Bene Merenti (Polskiej Kulturze Łowieckiej Dobrze Zasłużony), który red. Krzysztofowi 
Mielnikiewiczowi wręczyli: Alfred Hałasa, Marek P. Krzemień i Antoni Papież. 

Kwartalnik klubowy otrzymał też gratulacje, podziękowania i upominki od oddziałów i kolek-
cjonerów. Grażyna Kret złożyła list gratulacyjny od oddziału rzeszowskiego, a Alfred Hałasa obda-
rował Krzysztofa Mielnikiewicza albumem „Elżbieta Hałasa malarstwo”.

Przedruk z „Kultury Łowieckiej” nr 73 z 2014 r.



Alfred Hałasa w imie-
niu Zakonu Kawalerów 
Orderu Złotego Jelenia 
nagradza Kulturę Łowiec-
ką medalem „Poloniae 
Culturae Venationis Bene 
Merenti”



Z okazji jubileuszu „Kultury Łowieckiej” wydane zostały znaczki personalizowane, wg pro-
jektu Krzysztofa Mielnikiewicza, poświęcone temu wydarzeniu.  



Medal Św. Huberta 
dla „Kultury Łowieckiej’











Po rezygnacji Krzysztofa Mielnikiewicza z funkcji redaktora naczelnego w 2015 r. , ster pisma 
przejął Janusz Siek z Zamościa


