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Festiwal Kultury Łowieckiej 
w Ostrowi Mazowieckiej wystartował

Spośród licznych imprez składających się na program festi-
walu, które w większości odbędą się 20 maja 2023 roku z udzia-
łem organizatorów, partnerów i sponsorów, gości i mieszkańców 
Ostrowi Mazowieckiej „na pierwszy ogień poszedł” 19 kwietnia 
2023 roku wernisaż prac Andrzeja Łepkowskiego, znanego i ce-
nionego w  środowisku nie tylko myśliwskim, krakowskiego ar-
tysty malarza, pisarza, projektanta medali i biżuterii, człowieka 
wszechstronnie uzdolnionego artystycznie. 

W wernisażu udział wzięli między innymi Jerzy Bauer – bur-
mistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, pomysłodawca festiwalu, Da-
niel Choinka – zastępca burmistrza, Marta Molska – dyrektorka 
Miejskiego Domu Kultury, Grażyna Laskowska – dyrektorka Ga-
lerii Sztuki „Jatki”, twórczyni wystawy, Bartłomiej Pieńkowski – 
dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, myśliwi i mieszkańcy 
Ostrowi.

Andrzej Łepkowski

Od lewej: Jerzy Bauer, Bartłomiej Pieńkowski (w drugim rzędzie), Daniel Choinka, Grażyna Laskowska



W świat sztuki wprowadził obecnych młody uzdolniony muzyk Maksymilian Małecki, wykonując na pia-
ninie nastrojowe utwory, nagrodzone gromkimi brawami.

Uczestnicy wernisażu

W części merytorycznej wernisażu Marta Molska uzasadniła dobór tematyki ekspozycji, odczytała nade-
słane z Krakowa listy skierowane do organizatorów przez żonę malarza Krystynę Łepkowską oraz Krzysztofa 
Szpetkowskiego, wieloletniego przyjaciela twórcy i współpracownika w dziedzinie upowszechniania kultury 
łowieckiej.

Żona malarza serdecznie podziękowała za zaproszenie i pamięć o mężu Andrzeju, życząc organizatorom i 
zwiedzającym wielu doznań estetycznych wywołanych pięknem polskiej przyrody. 



W liście Krzysztofa Szpetkowskiego czytamy: Kolega Andrzej Łepkowski był wyjątkowym myśliwym, po-
szukującym w łowiectwie inspiracji dla twórczości, w której ukazywał piękno polskiej przyrody, myśliwskie 
sceny rodzajowe, a także postać Świętego Huberta, patrona myśliwych i leśników. Elementem dominującym 
w jego twórczości był pejzaż ze zwierzętami, a także myśliwi wśród pól i kniei. Z obrazów artysty przemawia 
sielskość i idylliczność na miarę dawnych mistrzów malarstwa polskiego, kiedy łowiectwo i myśliwych darzono 
społecznym szacunkiem. Andrzeja cechuje wyjątkowość, dowcip, a także wiedza łowiecka oraz głęboka troska 
o przyszłość łowiectwa, co pozostawało Jego myślami do ostatnich chwil życia. Twórczość malarza jest obecna 
w salonach i w zbiorach bardzo wielu myśliwych w kraju oraz na świecie. Przypomina ona o pięknie myśliw-
skich przeżyć i głębokim szacunku dla przyrody. Bardzo dziękuję za pamięć o twórczości Andrzeja Łepkow-
skiego, która jest pielęgnowana w różnych regionach Polski.

Rozmowa Marty Molskiej z autorem artykułu o przyrodzie i łowiectwie utrwalonych na obrazach przez 
Artystę, o Jego telefonicznych dyskusjach z nabywcami obrazów, w tym z rozmówcą, w których, kierując się 
wyjątkową znajomością łowiectwa, zwyczajów i tradycji, uzasadniał konieczność wyboru określonej scenerii, 
zachowania zwierza, postaw myśliwych.

Rozmowa Marty Molskiej z Krzysztofem Mielnikiewiczem

Wystawa skomponowana ze 100 eksponatów będących własnością Heleny i Marka Stańczykowskich, 17 
obrazów Krzysztofa Mielnikiewicza i książek ilustrowanych przez mistrza, umieszczona w wyjątkowej scenerii 
wywoływała, silne uczucia podziwu, przywoływała bowiem doznania, których z uwagi na zmieniający się przy-
rodniczo świat nie można ponownie przeżyć na jawie.

Ekspozycję można oglądać do końca maja 2023 roku
fot. Mariusz Kulesza,  

Krzysztof Mielnikiewicz









Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 wznowiono organizację tradycyjnej, cie-
szącej się niezwykłą popularnością okolicznych mieszkańców XIV Majówkę w Woli Gułowskiej, mającą w 
programie:

•	 część	oficjalną,	podczas	której	w	asyście	kilkudziesięciu	sztandarów	wręczane	były	odznaczenia	oraz	
składane	przez	oficjeli	życzenia	myśliwym	i	organizatorom	uroczystości,

•	 korowód	myśliwski	–	przemarsz	w	pełnej	gali	do	słynącego	klasztoru	o.	Karmelitów,	
•	 msza	św.	w	oprawie	muzycznej,	wykonywanej	od	lat	przez	znakomity	zespół	reprezentacyjny	Pol-

skiego Związku Łowieckiego pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka wspierany w tym roku przez profe-
sora Akademii Muzycznej w Poznaniu Andrzeja Ogórkiewicza, którego występ wzbudził zachwyt i żywo był 
komentowany podczas biesiady myśliwskiej. 

•	ogólnodostępna	biesiada	w	ogrodach	przyklasztornych	z	bogatym	menu:	grochówką,	pieczystym	z	
dziczyzny, wyrobami masarskimi, słodyczami, owocami i wszelkiego rodzaju napojami.

Podczas inauguracji myśliwskiego święta przed Domem Kultury – Pomnikiem Czynu Bojowego 
Kleeberczyków kierowanym przez Iwonę Adamską, głos zabierali: wicestarosta Łukowski - Janusz Kozioł, 
wójt gminy Adamów Karol Ponikowski i łowczy okręgowy Bartłomiej Kurkus. 

Mówcy z uznaniem wypowiadali się o pracy myśliwych w dziele ochrony zwierzyny, właściwym gospo-
darowaniu jej populacjami, kultywowaniu tradycji i zwyczajów łowieckich, podając za przykład organizację 
gułowskich uroczystości. Szczególne podziękowania i słowa uznania kierowano do Adama Stępniaka i człon-
ków kierowanego przez niego WKŁ 304 „Ryś”, słynącego z licznych inicjatyw kulturalnych. Potwierdzeniem 
tych opinii było odznaczenie koła kolejną mutacją „Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego” Bartło-
miej Kurkus majówką zainaugurował w siedleckim okręgu łowieckim obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego 
Związku Łowieckiego.

Od lewej: dr Zygmunt Zalewski - redaktor Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego, Janusz Kozioł - wicestarosta łukowski, 
Karol Ponikowski - wójt gminy Adamów

XIV Majówka w Woli Gułowskiej



Wicestarosta Kozioł wręcza Adamowi Stępniakowi grawerton z 
okazji jubileuszu WKŁ „Ryś” w Woli Gułowskiej

dr Zbigniew Korejwo - członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich 
PZŁ wręcza „Złom” Janowi Horajskiemu

dr Zbigniew Korejwo dekoruje „Złomem” 
sztandar KŁ „Bojmie” w Łupinach



Ceremonię odznaczania myśliwych i kół łowieckich prowadzili Zbigniew Korejwo – członek kapituły 
Odznaczeń Łowieckich PZŁ, Adam Stępniak – członek honorowy PZŁ, Adam Wróblewski – członek Naczel-
nej Rady Łowieckiej i Bartłomiej Kurkus – łowczy okręgowy.

„Złomem” wyróżniono KŁ „Bojmie” w Łupinach i Jana Horajskiego z KŁ „Orzeł” Siedlce. „Złoty Medal 
Zasługi Łowieckiej” otrzymali: KŁ „Orzeł” w Garwolinie oraz Ryszard Kędra, Waldemar Kępa, Mariusz Stęp-
niak, Leszek Zalewski – wszyscy z WKŁ 304 „Ryś” w Woli Gułowskiej. Wręczono także 4 srebrne, 3 brązowe 
MZŁ oraz 18 „Odznak za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego”. Trzy tolerancyjne żony myśliwych Karolinę 
Siwik, Annę Cieślak i Dominikę Niezgodę udekorowano „Medalem za Tolerancję”.

Odznaczeni „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”: Waldemar Kępa (drugi z lewej), Mariusz Stępniak (w 
środku), Leszek Zalewski (po prawej)

Zbiorowy portret odznaczonych



Uczestnicy	części	oficjalnej.	U	dołu	przemarsz	pocztów	sztandarowych	do	kościoła



Podczas mszy św. celebrowanej przez księdza kapelana myśliwych Marka Antonowicza, ojców karmeli-
tów Mieczysława Jankowskiego i Adama Ruska padło wiele ciepłych słów w stronę myśliwych, wypowiedzia-
nych w homilii, wskazań nacechowanych troską o przestrzeganie zasad etyki łowieckiej, prowadzenie gospo-
darki w myśl zasad zrównoważonego rozwoju wskazanych w tzw. „zielonej encyklice” „Laudato Si” papieża 
Franciszka. W mszy uczestniczyli psiarze ze swymi wyżłami i sokolnicy z ptakami łowczymi.

Po południu Mieczysław Leśniczak z kierowanym przez siebie zespołem dali koncert muzyki myśliw-
skiej ku radości zebranych melomanów.

Wydarzeniem poprzedzającym 
gułowską majówkę było po-
sadzenie przed siedzibą WKŁ 
304 „Ryś” dębu 100-lecia Pol-
skiego Związku Łowieckiego. 
Tradycyjnego zasypania korzeni 
symbolicznego drzewa poświę-
conego, wg pogańskich wierzeń, 
Perkunowi, dokonali: wójt Karol 
Ponikowski, o. Karmelici Mieczy-
sław Jankowski i Adam Rusak, 
dyr. Iwona Adamska, Bartłomiej 
Kurkus i Adam Stępniak. Uro-
czystą fanfarę ku czci św. Huberta 
kompozycji Markiza Marca-An-
toine de Dampierre – ojca muzy-
ki myśliwskiej, odegrał bezbłęd-
nie Mieczysław Leśniczak.

Krzysztof Mielnikiewicz

Msza święta w asyście pocztów sztandarowych. U dołu o. Adam Rusek  w asyście o. Mieczysława Jankowskie-
go, Adama Stępniaka i Bartłomieja Kurkusa kropi wodą święconą dąb upamiętniający stulecie PZŁ



Uczestnicy ceremonii posadzenia i poświęcenia dębu. 
Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Eugeniusz Ochnio 
Mieczysław Leśniczak, Waldemar Kępa, Tomasz Mar-
kowski, Sławomir Kaznowski, Leszek Trebnio, Bartło-
miej Kurkus, o. Mieczysław Jankowski, Adam Stępniak, 
o. Adam Rusek, Karol Ponikowski, Dariusz Dymowski, 
Mariusz Piątek

U dołu i po lewej fragmenty Izby Tradycji WKŁ 304 
„Ryś”, usytuowane w Domu Kultury w Woli Gułowskiej



W sobotę 24 lipca 2021 r. w „Adamówce” siedzibie koła, położonej przy drodze Unitów Podla-
skich w Woli Gułowskiej, z widokiem na zabytkowy Klasztor Ojców Karmelitów - Sanktu-
arium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września odbyła się podniosła uroczystość 70-lecia koła 

odznaczonego „Złomem”, za osiągnięcia gospodarczo-hodowlane i wybitne zasługi w propagowaniu kultury 
łowieckiej. Roczne przesunięcie jubileuszu, z uwagi na pandemię Covid-19, zrekompensował bogatszy pro-
gram i liczniejsze okolicznościowe pamiątki dokumentujące kolejny etap historii koła.

Po wciągnięciu flagi Polskiego Związku Łowieckiego, w asyście honorowej pocztu sztandarowego i przy 
sygnałach myśliwskich odegranych przez Olafa Jóźwika – wychowanka koła, imprezę otworzył Adam Stęp-
niak – prezes „Rysia” – członek honorowy PZŁ. Przywitał myśliwych, ich rodziny i zaproszonych gości. 

Siedemdziesięciolecie 
WKŁ 304 „Ryś” w Woli Gułowskiej

Uczestnicy jubileuszu





Centralnym punktem jubileuszu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Założyciela Koła Mieczysława 
Wenzla, Honorowych Członków: Władysława Stablewskiego, Leokadię Antoniewicz, Stanisława Anczurę i 
Kazimierza Cąkałę oraz wszystkich myśliwych polujących w kole w latach 1951 – 2020/2021 Wstęgę prze-
cinali: Wanda Hulak i Roman Stablewski – dzieci nieżyjących już członków honorowych. Asystowali im 
myśliwi koła odznaczeni „Złomem” Adam Stępniak, Andrzej Decka i Eugeniusz Kraśniewski. 

Tablicę odsłaniają Wanda Hulak i Roman Stablewski. Po lewej Andrzej Decka

Wstęgę przecina Adam Stępniak, prezes koła, w asyście Romana Stablewskiego



W krótkim wystąpieniu przypomniał początki koła, sylwetki zasłużonych nemrodów, przedstawił ważniej-
sze dokonania – fundacje kapliczek św. Huberta, budowę siedziby i jej wyposażenie, ufundowanie sztanda-
ru, wydanie licznych medali, odznaki, statuetek jubileuszowych, walorów filatelistycznych, tablic pamiątko-
wych oraz współudział w organizacji masowych imprez myśliwskich, ze znaną w regionie „Majówką w Woli 
Gułowskiej”. Prezes podziękował też myśliwym za zaangażowanie w rozwój koła i dbałość o jego wizerunek 
w środowisku.

Tablica pamiątkowa projektu i wykonania Eugeniusza Ochnio



Tablicę poświęcił uczestniczący w uroczystości ojciec przeor miejscowego klasztoru – Janusz Bębnik. 
Następnie najmłodszy członek koła Łukasz Rybak złożył ślubowanie na ręce Adama Stępniaka, w asyście 
opiekuna Eugeniusza Kraśniewskiego

Ślubuje Łukasz Rybak w obecności opiekuna Eugeniusza Kraśniewskiego. Po lewej Olaf Jóźwik - sygnalista, 
Adam Stępniak - prezes i o. przeor Janusz Bębnik



O uroczystości za kilka wieków szumiał będzie posadzony dąb jubileuszowy. Podobna tablica zostanie 
odsłonięta niebawem w drugiej siedzibie koła w Kałuszynie.

Niezwykle bogato przestawiał się program upamiętnienia jubileuszu. Zarząd ufundował wszystkim człon-
kom lornetki z logo koła, oznakę jubileuszową, tableau, spersanalizowane znaczki pocztowe, okolicznościo-
we kartki pocztowe. Druga część uroczystości (podsumowanie) odbędzie się (o ile pozwolą na to przepisy w 
związku z pandemią) 6 listopada podczas uroczystości hubertowskiej.

Po walnym zebraniu odbyła się tradycyjna biesiada hubertowska.

Prezenty jubileuszowe oglądają: Jerzy Kopyść, Andrzej Świerczewski, Jan Wojda

Myśliwi „Rysia” z częścią trofeów pozyskanych w sezonie 2019/2020



Centralnym punktem jubileuszu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Założyciela Koła Mieczysława 
Wenzla, Honorowych Członków: Władysława Stablewskiego, Leokadię Antoniewicz, Stanisława Anczurę i 
Kazimierza Cąkałę oraz wszystkich myśliwych polujących w kole w latach 1951 – 2020/2021 Wstęgę prze-
cinali: Wanda Hulak i Roman Stablewski – dzieci nieżyjących już członków honorowych. Asystowali im 
myśliwi koła odznaczeni „Złomem” Adam Stępniak, Andrzej Decka i Eugeniusz Kraśniewski. 

Tablicę odsłaniają Wanda Hulak i Roman Stablewski. Po lewej Andrzej Decka

Wstęgę przecina Adam Stępniak, prezes koła, w asyście Romana Stablewskiego



Znaczki spersonalizowane wydane z okazji jubileuszu WKŁ 304 „Ryś w Woli Gułowskiej.
Pasek górny: Oznaka jubileuszowa, Medal Za Zasługi dla Koła, Statuetka Jubileuszowa autorstwa Eugeniusza 
Ochnio
Pasek środkowy: Otwarcie siedziby koła. Przemawia Adam Stępniak. Zasłużeni dla koła
Pasek dolny: Obraz św. Huberta, w tle klasztor w Woli Gułowskiej. Sztandar koła i kapliczka św. Huberta



Kartki pocztowe wydane z okazji jubileuszu

Mariusz Stępniak
Zdjęcia: Radosław Cywiński i 
Krzysztof Mielnikiewicz

Kapliczka św. Huberta przy siedzibie koła


