
WARSZAWA 2009
VI Targi „Hubertus Expo”

Uroczystego otwarcia targów, które odbyły się 17-19 kwietnia 2009 r., dokonano w obecności dr. Lecha 
Blocha łowczego krajowego,  ministra, sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra 
Żuchowskiego, ministra, sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego, dyrektora GDLP 
Mariana Pigana. 

Tematyka targów obejmowała: strzelectwo, optykę, akcesoria łowieckie, odzież i obuwie, sprzęty do preparacji 
trofeów, sprzęt sportowy myśliwsko-wędkarski, akcesoria dla psów, oraz krajową i zagraniczną ofertę biur polowań. 

Obok tych dziedzin nie mogło zabraknąć również działów związanych z kulturą łowiecką, a zwłaszcza stoiska 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Tegoroczna ekspozycja kolekcjonerska zatytułowana „MÓJ PRZYJACIEL 
PIES” zaprojektowana i wykonana została przez p. Izabelę Malec, właścicielkę prestiżowej Galerii Myśliwskiej, Elite 
Expeditions w Warszawie, przy ul. Tarczyńskiej 1, przy udziale członków Warszawskiego Oddziału KKiKŁ. Celem 
utworzenia ekspozycji - jak wskazała p. I. Malaec - było: spójnie stylistyczna prezentacja przedmiotów kolekcjonerskich, 
dotyczących psa myśliwskiego i jego relacji z człowiekiem oraz pokazanie, że w świecie pełnym zgiełku, tandety, 
nadmiaru gromadzonych przedmiotów, można stworzyć, nawet na niewielkiej przestrzeni, ekspozycję z oddechem, 
wręcz minimalistyczną, ale nowoczesną i elegancką. Autorka projektu ekspozycji zaznaczyła, że należy nie epatować 



zwiedzających ilością, lecz zwracać uwagę na szczegół noszący ślad ręki artysty czy rzemieślnika. W takiej przestrzeni są 
bowiem warunki, by dostrzec urodę małego znaczka pocztowego, starej karty pocztowej (...) Jak podkreśliła p. I. Malec 
- we współczesnym świecie zabija nas nadmiar przedmiotów, ich powtarzalność i banał, oraz zaapelowała - stwórzmy 
sobie przestrzeń niebanalną.

Tą niebanalną przestrzeń udało się p. Izabeli stworzyć perfekcyjnie, zaś klimaty myśliwskie zapewniały 
eksponaty z wielu dziedzin kolekcjonerstwa. Stoisko zdominowały wizerunki psów, wśród których znalazły się: portret 
olejny leżącego posokowca autorstwa Ewy Lasek, pastele Zbigniewa Kotowskiego, ukazujące wystawiającego wyżła 
i siedzącego posokowca oraz olejny obraz „Rankiem na polowanie” namalowany przez Małgorzatę Woldańską na wzór 
obrazów Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Z okresu międzywojennego pochodziły obrazy olejne ukazujące dwa wyżły 
sprężone do biegu, pointera wystawiającego kaczki, oraz ołówkowy portret Springer spaniela w niezwykle ciekawej 
ramie z epoki. Gablotę zatytułowaną „Jamniki miłość moja” wypełnioną cennymi medalami z psich wystaw i konkursów, 
z własnych zbiorów zaprezentował Witold Sikorski. 



Obok wymienionych elementów ekspozycji, uwagę zwiedzających przyciągały: 
Zbiory kart pocztowych - pt. Psia poczta, z kolekcji p. Izabeli Malec, z lat 1898-1936, głównie przed 1914 

r. wydawanych na terenie całej Europy. Z planszowych zestawów kart „spoglądały” na zwiedzających jamniki 
i humorystycznie przedstawieni ich właściciele, sportretowane psie piękności i posłuszni aporterzy. W dziale tym bogatą 
kolekcję filatelistyczną zaprezentował także Krzysztof Mielnikiewicz, w której znalazły się karty pocztowe z psami oraz 
polowaniami par force widzianymi oczami malarzy i grafików.

Kolekcja zegarów p. Izabeli Malec pt. Psie czasy, w której znalazły się m.in. wzbudzające zachwyt zegary 
kominkowe - dwa wkomponowane w metalowe odlewy prezentujące myśliwych z psami, jeden zwieńczony figurą psa 
płoszącego ptactwo, a także kilka zegarków kieszonkowych. 

Gablota zatytułowana Psie nałogi obejmowała kulawki (z głowami psów), papierośnice, w tym dwie z pierwszej 
połowy XX w. (jedna z dwoma foksterierami i z koniem, a druga leżący chart), fajkę z białego tufu z dwoma spanielami 
oraz podstawki pod sztućce w formie srebrzonych jamników.

Kolekcja Psie różności obejmowała współczesne znaczki do klap, broszki, pudełko srebrne z psią głową w 
owalu i cukiernicę srebrzona z tłoczoną głową psa na wieku (prawdopodobnie z I połowy XX w.), współczesny srebrny 
wizytownik na stół, przedstawiający biegnącego wyżła, klamrę od paska ze splecionymi czterema głowami chartów, oraz 
mosiężny dziadek do orzechów w formie psa z masywnym ogonem. 

Gablota Psie posągi obejmowała wiele psich posągów z brązu i mosiądzu, głównie z lat 20 i 30-tych XX w. 
Ciekawie prezentowały się dwie pary ogarów osadzonych na różnych podstawach, pochodzących z międzywojnia 
i okresu powojennego. Dwie wersje śpiącego psa (z lat 20-tych na drewnianym postumencie i kopia wykonana 30 lat temu 
obsadzona na marmurze). Uwagę przykuwała Diana z seterami w stylu art deco ze zbiorów Marka Stańczykowskiego 
oraz jego kolekcja rzeźb w łopatach łosia autorstwa Kazimierza Kręckiego, szczególnie klasyczna scena z klęczącym św. 
Hubertem.

Ponad 30 tytułów literatury z zakresu kynologii myśliwskiej w gablocie pt. Psia literatura zaprezentował Andrzej 
Głowacki. Do szczególnych należały rzadkie pozycje przedwojenne m.in.: „Hodowla, wychowanie i tresura wyżła 
dowodnego” ks. Ludwika Niedbała z 1927 r.; „Nasze psy”. Stefana Błockiego z 1933 r.; „Katalog Wystawy Polskiej 
Książki Kynologicznej urządzonej we Lwowie w dniach 24, 25 i 26 czerwca 1932 (łącznie z Wystawą Psów rasowych, 
w czasie XII. Targów Wschodnich) ułożony przez Witołda Ziembickiego w 1932 r. Ciekawą i cenną pozycją była książka 
ze zbiorów K. Mielnikiewicza „Psy” Rewieńskiego.

Imponujący zakres tematyczny, wzrastająca liczba wystawców, liczne imprezy towarzyszące świadczą o rozwoju 
i zapotrzebowaniu ze strony oferentów, myśliwych i sympatyków łowiectwa na tego rodzaju formę promocji łowiectwa. 
( Na podstawie “Kultury Łowieckiej”, nr 52/2009) 

Od lewej: Stanisław A. Dąbrowski, Leszek Semaniuk, Andrzej Wierzbieniec, Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Marek Filipczyk.



WARSZAWA 2009
110 lat z „Łowcem Polskim”
Spotkanie w dniu 5 listopada 2009 r. w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa odbyło się z dwóch ważnych 
powodów. Fotografie Włodzimierza Puchalskiego oraz uczestników i laureatów Konkursu Fotograficznego 
„Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego, stworzyły wyjątkowy klimat do wspomnień o fotografiku 
– myśliwym i o ludziach tworzących 110-letnią tradycję Łowca Polskiego. 

Magia Łowca Polskiego przywiodła na jubileusz członków kolegiów redakcyjnych i redaktorów naczelnych 
pisma sprzed lat. Szczególne brawa otrzymał 102 - letni, znakomity sportowiec i dziennikarz Arkady 
Brzezicki, który przez pokolenia uczył myśliwych historii i kultury łowieckiej, niestrudzenie propagował 
zasady prawidłowego łowiectwa. Arkady Brzezicki współpracował ze wszystkimi obecnymi na spotkaniu 
redaktorami naczelnymi ŁP: Bohdanem Jasiewiczem, Wojciechem Morawskim, Joanną Leśniak, Wojciechem 
Cieplakiem, Janem Wójcikiem i Pawłem Gdulą, który w swym wystąpieniu powiedział to, co zawsze 
podkreślali niemal wszyscy redaktorzy Łowca Polskiego, bez względu na czas, okoliczności i uwarunkowania 

Goście i gospodarze jubileuszu: Piotr Hubert Świda,  Paweł Gdula, min. Piotr Żuchowski, posłowie: Stanisław Wzią-
tek, Anita Błochowiak, Stanisław Gawłowski, prezes NRŁ Andrzej Gdula i Wiktor Szukalski.

Redaktorzy naczelni, redaktorzy i współpracownicy Łowca Polskiego: R. Terentiew, R. Wysocki, J. Wójcik, G. Mrocz-
kowski, P. Gdula, Z. Łabędzki, A. Brzezicki, W. Zieliński, J. Leśniak, J. Kiryjow, A. Wierzbieniec, B. Jasiewicz.



polityczne, że Łowiec Polski był i jest ściśle związany z dziejami łowiectwa, jest pismem myśliwych 
i dla myśliwych, którzy są podmiotem jego działania i dzięki którym pismo trwa przez pokolenia, ma swój 
styl, charakter i duszę. Słowa te znalazły potwierdzenie w wypowiedziach kolejnych mówców: Romana 
Wysockiego i Gustawa Mroczkowskiego - członków kolegiów redakcyjnych sprzed lat. Działalność Łowca 
Polskiego zyskała wysokie uznanie u sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ministra Piotra Żuchowskiego, który podziękował redakcji za kontynuowanie konkursu i pogratulował 
zespołowi ŁP wspaniałego jubileuszu.

W imieniu obecnych na spotkaniu myśliwych - parlamentarzystów klubu lewicy demokratycznej: Anity 
Błochowiak (SLD), Wojciecha Pomajdy (PSL) zabrał głos poseł Stanisław Wziątek, który pogratulował 
zespołowi redakcyjnemu sukcesu wydawniczego i skutecznego ukazywania bogatych tradycji polskiego 
łowiectwa. Anita Błochowiak wręczyła Pawłowi Gduli kryształowy puchar z życzeniami wielu sukcesów 
wydawniczych. 

Dyrektor MŁiJ Piotr Hubert Świda podziękował Pawłowi Gduli za wieloletnią współpracę, a gościom za 
liczne przybycie, zachęcił też zebranych do obejrzenia oryginalnych numerów ŁP sprzed 110 lat. 

W drugiej części spotkania Andrzej Wierzbieniec zaprezentował laureatów Konkursu Fotograficznego im. 
Włodzimierza Puchalskiego i ich dzieła. 

Goście jubileuszu: Antoni Papież, Alfred Hałasa, Arkady Brzezicki, Wiktor Szukalski, Krzysztof Szpetkowski, 
Krzysztof Mielnikiewicz, Witold Sikorski, Andrzej Głowacki.



WARSZAWA 2010
VII Międzynarodowe 

Targi Łowiectwa, Strzelectwa 
i Rekreacji Hubertus „Expo”

VII Międzynarodowe Targi Łowiectwa Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2010 odbyły się w dniach 
7-9.05.2010 r. w Warszawie przy ulicy Marsa 56 a. 

Ta największa łowiecka impreza handlowo-kulturalna zgromadziła tysiące osób, myśliwych i osób 
zainteresowanych łowiectwem, dając możliwość zapoznania się z aktualną, wszechstronną ofertą i trendami 
w tej dziedzinie, jak również umożliwiając spotkania myśliwych i działaczy PZŁ. 

Szczególnie uroczysty charakter miało otwarcie targów z udziałem przedstawicieli najwyższych władz 
PZŁ i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz wielu gości. 

Podczas targów wystawcy z całej Polski zaprezentowali szeroką gamę usług i towarów dostosowaną 



do potrzeb myśliwych. W ofercie handlowej prezentowano m.in. 
broń myśliwska, optyka, odzież i obuwie, akcesoria dla psów 
myśliwskich, oferty turystycznej. W ramach programu odbyły się 
m.in. pokazy mody, psów myśliwskich, wabienia lisów, elaboracji 
amunicji. Obok oferty handlowej i usługowej prezentowana była 
także kultura łowiecka, w tym filmy, sokolnictwo oraz koncerty 
zespołów muzyki myśliwskiej. W drugim dniu konferencja prasowa 
połączona z wręczeniem nagród konkursu „Rok Myśliwca”. 

Ze szczególnym uznaniem i miłym akcentem spotykała się 
artystyczna aranżacja ekspozycji stoiska Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej PZŁ, tym razem poświęcona muzyce 
myśliwskiej. Ekspozycja ta przygotowana została przez Izabelę 
Malec ze zbiorów własnych oraz zbiorów kolegów klubowych: 
Krzysztofa Mielnikiewicza, Andrzeja Głowackiego i Jana Ma-
lewskiego. 

Tematykę ekspozycji przedstawiały liczne eksponaty, precjoza, 
nuty, obrazy, trąbki myśliwskie, a także karty i znaczki pocztowe, 
historyczne i współczesne. Całość kompozycji dobrana była 
z wielkim artystycznym smakiem i znawstwem. 

Targi, jak słychać było z opinii uczestników, stały na wysokim 
poziomie wspaniale spełniając swoją rolę. O ich wysokim, 
europejskim poziomie świadczył m.in. nowoczesny sposób 
ekspozycyjny i wystawienniczy. Na uwagę zasługują także walory 
edukacyjne targów, w tym również przyjazna oferta skierowana do 
młodzieży.

Kolejny raz targi przysłużyły się wszechstronnej promocji 
łowiectwa i PZŁ, w której kultura i kolekcjonerstwo mają 
swoje, trwałe i - miejmy nadzieje - godne miejsce. Tekst 
Krzysztofa szpetkowskiego zamieszczony w numerze57 “Kultury 
Łowieckiej”.



VIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa 
i Rekreacji Hubertus „Expo” 2011

Po raz drugi, w Centrum Targowo – Kongresowym MT Polska w Warszawie, w dniach 15 – 17 kwietnia 
odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2011.

Jest to największa impreza handlowo - kulturalna w kraju. Na targach oferowano praktycznie wszystko, 
co może zainteresować myśliwego: broń i optykę, odzież i obuwie, akcesoria, samochody terenowe, meble. 
Stoiska miały też Lasy Państwowe, SGGW oraz firmy wydawnicze, w tym „Łowiec Polski”, pracownie 
jubilerskie i preparatorskie, a także firmy przetwarzające dziczyznę. Tradycyjnie targom towarzyszyły pokazy: 
sokolnicze, wabienia jeleni, układania psów myśliwskich, mody myśliwskiej i filmów o tematyce łowieckiej. 
Zachwycały koncerty w wykonaniu zespołu „Echo” z Warszawy. Stałym elementem targów są wystawy, 

cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Powodzenie miały ekspozycje prezentujące trofea 
i okazy niezwykle realistycznie spreparowanych zwierząt. Stoisko KKiKŁ PZŁ, tym roku dzieliliśmy 
z Klubem Sygnalistów (w którym jest wielu kolekcjonerów). Odwiedzili je liczni goście oglądający 
i podziwiający wystawę, przygotowaną przez warszawski oddział klubu. Temat wystawy, wywołany porą 
roku, brzmiał MYŚLIWSKA WIOSNA. Budząca się do życia po zimowym letargu przyroda, ptasie gody, czas 
narodzin i minionych bezpowrotnie wiosennych polowań były inspiracją do nadania tytułów poszczególnych 
działów wystawy, na których prezentowano malarstwo Andrzeja Łepkowskiego, Stanisława Skrzypińskiego 
i Zygmunta Józefczyka, stare pocztówki, rzeźby w porożu autorstwa Kazimierza Kręckiego, spreparowane 
słonki, bataliony i kaczki, zbiór kryształów i porcelany. Dobór poszczególnych eksponatów oraz aranżacja 

Otwarcie targów. Poniżej fragmenty ekspozycji KKiKŁ 
PZŁ pt. „Myśliwska wiosna”



całości zachęcały uczestników 
targów do oglądania wystawy, 
uznanej przez zwiedzających 
za dobrze zaaranżowaną i uda-
ną.

Eksponaty pochodziły 
z prywatnych kolekcji Marka 
Stańczykowskiego i Jerzego 
Moniewskiego (pocztówki). 
Oni to, przy nieocenionej 
pomocy Janka Malewskiego, 
Jacka Skwiecińskiego 
i Igora Blocha, wystawę tę 
przygotowali (Tekst Andrzeja 
Głowackiego z numeru 60 
„Kultury Łowieckiej”).

Od lewej: Leszek Semaniuk, 
Jacek Skwieciński, Andrzej 
Wierzbieniec, Marek Stańczy-
kowski, Antoni Papież, Igor 
Bloch, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Krzysztof Kadlec.

Od lewej:  Jan Rokosz, 
Krzysztof Szpetkowski, Jan 
Malewski, Marek Stańczykowski, 
Mateusz Krupiński, 
Krzysztof Mielnikiewicz



IX Hubertus „Expo” 2012
Po raz dziewiąty spotkaliśmy na największej imprezie kulturano - wystawienniczo - handlowej Hubertus Expo 

2012, organizowanej przez PZŁ. Targi łowieckie, które odbyły się w dniach 27–29.04.2012 stały się imprezą tradycyjną 
i ważną w kalendarzu łowieckich imprez ogólnopolskich. Targi otworzył prezes NRŁ Andrzej Gdula, oprawę muzyczną 
zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich „Echo” z Warszawy. 

Organizatorzy targów, przygotowali bogatą ofertę imprez towarzyszących, zwłaszcza dla sympatyków łowiectwa 
i rodzin myśliwych. Konkursy: plastyczny dla dzieci „Zwierzęta polskich lasów”, przyrodniczy ze „Znajomości gatunków 
zwierząt”, otwarty konkurs na zdjęcie reklamujące targi oraz pokazy: mody, sokolnictwa, kynologiczne, kulinarne, 
muzyki myśliwskiej, wabienia jeleni, strzeleckie, filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Handlowcy oferowali broń myśliwską, odzież i obuwie, optykę myśliwską, akcesoria kynologiczne, sprzęt turystyczny 
i ułatwiający polowanie. Przedstawiono wyjątkowo bogatą ofertę galanterii myśliwskiej chętnie oglądanej i kupowanej 

przez myśliwych i kolekcjonerów 
oraz obrazów olejnych o tematyce 
łowiecko – przyrodniczej. 

Targi dla członków KKiKŁ stały 
się kolejną okazją do koleżeńskich 
spotkań, podczas których żywo 
komentowano sytuację organizacyjną 
w klubie, prezentowano i recen-
zowano nowości wydawnicze człon-
ków klubu, dzielono się wrażeniami 
z imprez organizowanych przez 
oddziały. Miejscem spotkań był 
pawilon wystawowy klubu, w któ-
rym oddział warszawski przygo-
tował, skromniejszą tym razem, 

wystawę zatytułowaną „Diana”. 
Eksponatów użyczyli Marek 
Stańczykowski – koordynator wy-
stawy, Andrzej Głowacki, Bogusław 
Bauer, Izabela Malec, Kazimierz 
Ducki, Jerzy Moniewski i Witold 
Sikorski. Zwiedzający stoisko 
klubowe otrzymywali karty pocztowe 
ze stemplem okolicznościowym 
upamiętniającym wystawę. Tra-
dycyjnie drugiego dnia targów 
rozstrzygnięto konkurs na najlepszą 
pracę naukową o tematyce łowieckiej. 
Laureatką II nagrody (pierwszej nie 

przyznano) tegorocznej edycji 
konkursu została Ewa Biernat za 
pracę pt. ,,Kult Świętego Huberta 
wśród myśliwych w środkowej 
części Karpat” .

Liczny udział dzieci i mło-
dzieży oraz osób niepolujących 
spowodował, że targi spełniły 
ważną rolę edukacyjną i stały 
się miejscem wszechstronnej 
promocji łowiectwa.



Inauguracja centralnych obchodów jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego pod honorowym 
patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki 
Janusza Piechocińskiego oraz ministra środowiska Marcina Korolca odbyła się 26 kwietnia podczas 
X Międzynarodowych Targów Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2013 w Warszawie.

Jubileuszowy X Hubertus 
„Expo” 2013

90 lat pod sztandarami PZŁ

Goście Hubertusa - Expo: Maciej Kaliski, Urszula Pasławska, Janusz Piechociński, Andrzej Gdula, Marcin Korolec, 
Lech Bloch, Eugeniusz Grzeszczuk, Stanisław Wziątek, Angus Middleton, Ryszard Dzięciołowski.

Po lewej: przemawia Eugeniusz Grzeszczuk, obok Cezary 
Grabarczyk. Powyżej: J. Piechociński przekazał  L. Blo-
chowi i A. Gduli obraz z wizerunkiem św. Eustachego.



Włodzimierz Jurkowski prowadzący uroczystość w imieniu Andrzeja Gduli prezesa NRŁ i Lecha Blocha 
przewodniczącego ZG PZŁ powitał znamienitych gości: Janusza Piechocińskiego, Marcina Korolca – patronów 
uroczystości, Urszulę Pasławską podsekretarza stanu w ministerstwie Gospodarki, Eugeniusza Grzeszczaka 
i Cezarego Grabarczyka wicemarszałków sejmu, Stanisława Wziątka przewodniczącego sejmowego Zespołu 
ds. Tradycji i Kultury Łowieckiej, parlamentarzystów, Angusa Middletona sekretarza generalnego FACE, prof. 
Jana Szyszkę, członków honorowych PZŁ, przedstawicieli Lasów Państwowych, prezesów ORŁ, łowczych 
okręgowych, przedstawicieli mediów i pozostałych uczestników inauguracji.

Andrzej Gdula przedstawił zebranym krótką historię zjednoczenia polskiego łowiectwa, jego organizację 
i wynikający z niej społeczny charakter, uznany na całym świecie, w którym dobro przyrody stawia się wyżej 
niż partykularne interesy chętnych do komercjalizacji łowiectwa. Mówca podziękował za wspieranie działań 
PZŁ, zmierzających do doskonalenia modelu polskiego łowiectwa i aktywnej ochrony przyrody.

Tę wizję rozwoju potwierdzili goście zabierający głos: Janusz Piechociński, Marcin Korolec, Cezary 
Grabarczyk, Eugeniusz Grzeszczak, Angus Middleton i Stanisław Wziątek.

Eugeniusz Grzeszczak wyraził opinię, że wszechstronna działalność myśliwych (…) przyczynia się do 
budowania pozytywnego wizerunku PZŁ. Taka postawa pozwala kontynuować i podtrzymywać chlubną 
tradycję polskiego łowiectwa, stając się przykładem wierności zwyczajom oraz ceremoniałom, jakie są 
kształtowane i przekazywane następnym pokoleniom myśliwych. Przestrzeganie prawa łowieckiego, zasługi 
w krzewieniu i rozwoju tradycji oraz etyki łowieckiej, ale przede wszystkim pielęgnowanie duchowych 
wartości, jakie wpisane są w etykę łowiecką to sztandarowe cechy tej organizacji. Przez wszystkie lata 
swego istnienia, PZŁ wypracował i zgromadził na swym koncie ogromny, a także uznany w świecie dorobek 
w dziedzinie gospodarki, kultury oraz sztuki łowieckiej.

Stanisław Wziątek z punktu widzenia członka PZŁ wyraził pogląd, że (…) wspaniałe lata istnienia PZŁ 
obrazują prawdziwą myśliwską pasję. Dla nas – myśliwych – to umiłowanie przyrody, budowa trwałych 
przyjacielskich więzi i chęć działania dla wspólnego dobra.

Gorąco wierzymy, że każdy następny rok przyniesie Wam wiele satysfakcji z przywiązania do tradycji 
myśliwskiej, którą troskliwie pielęgnujecie. Dajecie przykład, jak korzystać z darów przyrody nie uszczuplając 
jej zapasów. Działalność PZŁ oparta na wielowiekowym doświadczeniu jest przykładem aktywności 
wynikających z pasji, tradycji i szacunku dla przyrody.

W dowód uznania dla PZŁ goście wręczyli A. Gduli i L. Blochowi pamiątki jubileuszowe i listy 
gratulacyjne. Część oficjalną zakończyła dekoracja myśliwych odznaczeniami państwowymi i łowieckimi 
oraz zwiedzanie wystawy i targów.

Wystawa „Myśliwi zawsze razem. 90 lat PZŁ” poprzez wyeksponowane dokumenty, medale, oznaki 



i zdjęcia ukazała epizody łowieckie pod zaborami i proces zjednoczeniowy. Zgromadzone dzieła sztuki 
najwybitniejszych polskich artystów malarzy, medalierów, fotografików; przedwojenna prasa łowiecka, 
starodruki, książki i wprowadziły zwiedzających w klimat przebogatej łowieckiej kultury. Znaczący fragment 
wystawy obejmował sztukę współczesną i medalierską (m.in. kryształy i porcelanę zdobioną motywami 
myśliwskimi, malarstwo Andrzeja Łepkowskiego), zaprezentowaną przez Helenę i Marka Stańczykowskich 
oraz Witolda Sikorskiego pod szyldem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, cieszącą się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających. Zaciekawienie wzbudziła także wystawa trofeów myśliwskich.

Tradycyjne już targi myśliwskie zgromadziły rekordową liczbę wystawców oferujących niemal wszystko, 
co niezbędne jest myśliwym do polowań, wyposażenia gabinetów myśliwskich, uzupełnienia kolekcji, a także 
zaspokojenia potrzeb smakowych.

Można było także zaspokoić potrzeby estetyczne i poznawcze, uczestnicząc w koncertach muzyki 
myśliwskiej, pokazach: kulinarnych, grawerunku, snycerki, mody myśliwskiej, sokolniczych, kynologicznych, 
wabienia jeleni i drapieżników oraz uczestniczyć w treningach strzeleckich.

Kryształy ze zbioru H. i M. Stańczykowskich.

Delegacja kieleckich myśliwych skupionych wokół „Łowca Świętokrzyskiego”  uhonorowała Krzysztofa Mielnikie-
wicza honorową odznaką „Łowca”. Od lewej: Wiktor Chabowski, Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy, Janusz 
Marjański - red. naczelny, Janusz Fatalski, Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Mazur, Marek Libera.



18 kwietnia 2013 roku odbyło się w Sali Lustrzanej 
Pałacu Staszica w Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie seminarium na temat: Dawne a nieznane (od 
pasji do dokumentacji - czy kolekcjonerzy i archiwiści 
mogą się polubić.

Spotkanie otworzyła dr Hanna Krajewska dyrektor 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie, 
która między innymi wspomniała, że minął już czas, 
gdy hermetyczny i niedostępny świat kolekcjonerów 
z nieufności patrzy na obcych i intruzów. Zbieracze 
utrzymywali swe zbiory w tajemnicy, często nawet 
rodzina i przyjaciele nie oglądali fascynujących 
kolekcji. Dziś większość kolekcjonerów użycza 
swoich zbiorów na kameralne pokazy i poważne 
wystawy, przekazuje specjalistyczną wiedzę, uczy 
pokory do antyku, mówi o ciekawych odkryciach. 

Spośród siedmiu wygłoszonych prelekcji, cztery 
dotyczyły łowiectwa. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się wystąpienie Bohdana Jasiewicza pt.: 
POLONIA - wielkie królestwo... (mapa) w orbicie 
historii.

Myśliwi w Polskiej Akademii Nauk

Andrzej Arcimowicz w swoim wystąpieniu pt.: Mirosław Pokora mistrz rysunku, humoru i satyry - 
przybliżył zebranym sylwetkę Mirosława Pokory, absolwenta warszawskiej ASP, wieloletniego ilustratora 
„owca Polskiego”, doskonałego myśliwego. Oprócz talentu miał on poczucie humoru, za które by ceniony 
przez towarzyszy łowów 

Nad wyraz ciekawe było wystąpienie Krzysztofa Mielnikiewicza, autora kilku książek o tematyce 
łowieckiej, kolekcjonera i pasjonata dobrej literatury. Krzysztof Mielnikiewicz pochylił czoło przed 
wysiłkiem i latami żmudnej pracy kpt. Józefa W. Kobylańskiego - największego kolekcjonera łowieckiego 
międzywojennej i powojennej Polski. W czasie II wojny światowej kpt. Kobylański był więziony w trzech 
oflagach na terenie Węgier i Niemiec. Oczytany, niezwykle czynny i pracowity oficer-myśliwy, opisywał 
zdarzenia łowieckie, pisał wiersze, archiwizował dokumenty oflagowe, organizował dni św. Huberta. Okazuje 
się, że zbiór obozowych materiałów, dokumentów, fotografii i rysunków po Józefie Kobylańskim nie zaginęły. 
Między innymi kupuje i gromadzi fragmenty tej spuścizny Leszek Szewczyk, który zapowiedział ofiarowanie 
jej bibliotece PZŁ. Krzysztof Mielnikiewicz korzystając m.in. z tych zbiorów udowodnił, jak bardzo pasja 
łowiecka pomogła znieść lata niewoli, wyzwoli z marazmu i integrować kadrę oficerską.

O dokumentach z oflagów opowiadał 
Krzysztof Mielnikiewicz

Bohdan Jasiewicz mówił mapie „Polonia - wielkie królestwo w orbicie historii’, a Andrzej Arcimowicz o Mirosławie 
Pokorze.



III MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
KULTURY ŁOWIECKIEJ W JACHRANCE

Pod hasłem „Polska kultura łowiecka na tle Europy” od 30 sierpnia do 1 września 2013 roku odbył 
się w Jachrance III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej. Było to druga, z czterech planowanych, 
centralna impreza upamiętniająca jubileusz 90. lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 

W inauguracyjnej sesji kongresowej uczestniczyło ponad 350 uczestników, a wśród nich wielu 
znamienitych gości: parlamentarzystów, polityków, członków rządu, przedstawicieli międzynarodowego 
świata kultury i nauki.

Andrzej Gdula – prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, otwierając kongres w imieniu organizatorów 
Polskiego Związku Łowieckiego i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, wyraził przekonanie, 
że wydarzenia kongresowe ukażą bogactwo kultury łowieckiej w Polsce i w Europie. Nadmienił, że zabytki 
architektury, dzieła sztuki, pamiątki piśmiennictwa, zwyczaje łowieckie, są ważnymi i nieusuwalnymi 
elementami polskiej przeszłości i kultury narodowej.

Gości i uczestników kongresu powitał Marek Rogoziński – przewodniczący Komisji Kultury Naczelnej 
Rady Łowieckiej. Byli wśród nich m.in.: Janusz Piechociński – wicepremier, Eugeniusz Grzeszczak - 
wicemarszałek sejmu, Stanisław Wziątek - przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. kultury i tradycji 
łowiectwa, Dariusz Bąk, Marek Gos, Sylwester Kaliski, Tomasz Kulesza, Jarosław Lasecki, Beata Mazurek, 
Andrzej Lewandowski, Cezary Olejniczak, Wojciech Olejniczak, Sławomir Preiss, Jan Szyszko, Jan Żymełka, 
Urszula Pasławska - posłowie, senatorowie, europosłowie i przedstawiciele rządu oraz Piotr Żuchowski 
– patron honorowy kongresu, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polski 
Związek Łowiecki reprezentowali Andrzej Gdula i Lech Bloch – przewodniczący ZG PZŁ, Jan Suchorończak 
i Augustyn Mroczkowski – wiceprezesi NRŁ.

Przewodniczącym rady 
naukowej kongresu był prof. 
dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, 
a szefem zespołu organizacyjnego 
prezes spółki Łowiec Polski Paweł 
Gdula. Sesje plenarne prowadzili 
m.in. Piotr Świda i prof. Tadeusz 
J. Żuchowski.

Wicepremier Janusz 
Piechociński podkreślił silną 
i wysoką pozycję polskiej 
kultury łowieckiej na tle innych 
krajów, także bardzo ważną rolę 
łowiectwa w polskiej kulturze 
narodowej. Pomysłodawcom 
oraz organizatorom kongresu 

Myśliwi okręgu ostrołeckiego: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Szpunar, 
Kazimierz Ducki.



podziękował za zorganizowanie tak ważnego i kul-
turotwórczego przedsięwzięcia dla polskiej kultury 
narodowej.

Kongres składał się z sesji inauguracyjnej 
oraz z 6 sesji plenarnych: „Ceremoniał myśliwski 
i łowy”, „Polowanie jako manifestacja władzy”, 
„Kuchnia myśliwska jako element kultury łowieckiej 
w Polsce i w Europie”, „Sztuka a łowy”, „Kultura 
łowów – myśliwska tradycja” oraz „Kultura łowów 
– myśliwska sztuka”. Referat inauguracyjny 
Niedźwiedź ‘Mospanie’! Interpretacja IV Księgi 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza „Dyplomacja 
i łowy wygłosił Piotr Żuchowski.

Podsumowanie konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego. Poniżej Piotr Grzywacz prezentuje grę na 
rogu Kudu.

Członkowie KKiKŁ PZŁ uczestniczacy w kongresie: M.P. Krzemień, A. Kopel, S. Koleśnik, B. Kowalcze, K. Mielnikie-
wicz, M. Filipczyk, L. Szewczyk, Z. Korzekwa, Izabela Malec, M. Lendzioszek, Antoni Papież, M. Stańczykowski, 
M. Libera, W. Chabowski, J. Marjański, R. Sobejko.



Wygłoszono 25 ciekawych, na wysokim poziomie naukowym referatów, wspomaganych technikami 
multimedialnymi i koncertami muzyki myśliwskiej. Wykładowcami byli w zdecydowanej większości 
utytułowani naukowcy, nauczyciele akademiccy (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz pracownicy renomowanych muzeów (Muzeum 
Ermitażu w Sankt Petersburgu, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, 
Krajowym Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, Państwowe Muzeum „Gatczyna”, Rosyjskie Muzeum 
Etnograficzne). 

Kongresowi towarzyszyły koncerty muzyki myśliwskiej i wystawy łowieckie. Podczas wykwintnej 
kolacji doskonali prezenterzy i popularyzatorzy łowieckiej kultury kulinarnej Robert Makłowicz autor prelekcji 
„Wpływ kuchni myśliwskiej na kuchnie narodowe państw Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie 
Węgier” i Grzegorz Russak opowiadający o „Potrawach z dziczyzny jako podstawie kuchni staropolskiej”, 
wprowadzili biesiadników w cudowny świat smaków możliwych do uzyskania, jak zapewniali mówcy, tylko 
z naturalnych surowców z dziczyzny.

Kongres dla KKiKŁ był niezwykle ważnym wydarzeniem. Podczas obrad, w obecności przedstawicieli 
świata nauki, kultury i polityki, biuletyn „Kultura Łowiecka”, klub oraz wymienieni wcześniej jego członkowie 
odznaczeni zostali najwyższymi odznaczeniami łowieckimi.



Zakończenie bogatego w imprezy jubileuszowe dziwię dziesięciolecia PZŁ odbyło się 29 listopada 
w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, gdzie odbył się galowy koncert muzyki 
myśliwskiej. Koncert okazał się niezwykłym wydarzeniem z kilku powodów: 
• prowadzili go po mistrzowsku znani artyści: Emilia Krakowska, Bogusław Linda i Mieczysław Leśniczak,
• zgromadził na scenie ponad 90. sygnalistów z najlepszych krajowych zespołów muzyki myśliwskiej, którzy 

KONCERT GALOWY NA ZAKOŃCZENIE JUBILUSZU
90-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Imprezę otwiera Andrzej Gdula

Koncert prowadzili: Emilia Krakowska i Bogusław Linda



pod batutą Krzysztofa Kadleca odegrali na rogach myśliwskich „Powitanie” i „Darz Bór”. Wszystkie zespoły 
zaprezentowały się podczas pierwszej części koncertu, grając wybrane sygnały myśliwskie.
• na koncercie galowym przy muzyce myśliwskiej, rozrywkowej i operowej (z akcentami myśliwskimi) 
wystąpili znakomici muzycy: artyści scen poznańskich Magdalena Kurkiewicz, prof. Andrzej Ogórkiewicz, 
Olgierd Kramm, zespół reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka, 
Żubrosie” z Wacławem Masłykiem na czele, zespół Trompe s de Pologne z Henrykiem Mąką, Zespół Pieśni 
Myśliwskiej „Nemrod” działający przy ZO PZŁ w Poznaniu wykonujący pieśni wielogłosowe o tematyce 
łowieckiej i leśnej oraz popularny piosenkarz Andrzej Cierniewski, który porwał widownię do wspólnej 
zabawy,
• oprawę koncertu stanowiła wystawa poplenerowa malarstwa i grafiki o tematyce leśnej i myśliwskiej pt. 
„Malowanie ze św. Hubertem”. 
• biesiada myśliwska ze smakowitymi daniami z dziczyzny. 

Wystawę zwiedzali: Marek Rogoziński, Krzysztof Mielni-
kiewicz i Antoni Papież.

Bogusław Linda



XI Międzynarodowe Targi Łowiectwa, 
Strzelectwa i Rekreacji Hubertus „Expo” 2014

W dniach 25-27 kwietnia 2014 roku, odbyły się w Warszawie XI Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa 
i Rekreacji „Hubertus Expo”. Można na nich było podziwiać wszystko to co oferuje myśliwym krajowy i zagraniczny 
przemysł i handel. Oferta była wyjątkowo bogata i wzbudzała niesłabnące zainteresowanie zwiedzających. 

Jak zawsze dopisali goście, zwłaszcza przedstawiciele rządu i parlamentu Eugeniuszem Grzeszczakiem - 
wicemarszałkiem sejmu na czele, przedstawiciele najwyższych organów PZŁ, leśnicy i przedstawiciele publikatorów.

Imprezę otworzył Andrzej Gdula - prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, podkreślając znaczenie łowiectwa dla 
gospodarki i jego rolę w dziele ochrony przyrody.

Tradycyjnie wręczono nagrody za konkursy „Rok Myśliwca” i „Myśliwi w sieci”.
Oddział Galicyjski KKiKŁ zorganizował ze zbiorów Bogdana Kowalcze imponującą wystawę oznak i dokumentów 

straży łowieckich, leśnych i polowych. W numerze  73 „Kultury Łowieckiej” Wojciech Boczkowski fachowo opisał 
wystawione eksponaty:

Oznaki z Galicji (zabór austriacki) zawierające m.in. oznakę z napisami po polsku i ukraińsku - STRAŻ LASOWA 
i POLOWA - СТОРОЖА ПОЛЁВA i ЛЂСОВА.

Oznaki z Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) z interesującymi, o dziwnym kształcie romboidalnymi blachami i 

Ekspozycja oznak straży leśnych i łowieckich ze zbioru Bogdana Kowalcze.



wyciętymi w nich napisami - ПОЛЕВОЙ СТОРОЖЪ (stróż polowy) lub ЛЕСНОЙ СТОРОЖЪ (stróż leśny).
Oznaki stowarzyszeń z niespotykaną oznaką – ZAPRZYSIĘGŁA STRAŻ POLOWA KONWENTU O.O. 

DOMINIKANÓW PONIKOWICA MAŁA.
Oznaki majątkowe podzielone na dwie kategorie: blachy z nazwą ordynacji, majątku lub dóbr, np. 

ZAPRZYSIĘŻONA STRAŻ LASOWA I ŁOWIECKA ZARZĄDU DÓBR ZAKOPANE oraz blachy z herbem 
właściciela – STRAŻ LASOWA I POLOWANIA z herbem Lis.

Oznaki II Rzeczpospolitej Polskiej z godłem narodowym pośrodku – STRAŻ LASOWA I ŁOWIECKA sygnowana 
A.Berliński – Lwów 1925.

Oznaki PRL posegregowane według lat wprowadzania i kolejnych numerów odpowiadających poszczególnym 
województwom.

Oznaki III Rzeczpospolitej Polskiej – pierwsze o nietypowym kształcie i oznaki najnowsze PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY ŁOWIECKIEJ.

Odznaki czapkowe z piękną odznaką LASY DÓBR TOMASZÓW i klamry do pasów z owalną klamrą o dużych 
wymiarach (104 x 123 mm) – STRAŻ LEŚNA W DOBRACH ALEXANDRA HRABIEGO BRANICKIEGO.

Oznaki LASY PAŃSTWOWE GAJOWY, które też należy zaliczyć do opisywanej kategorii.
Oznaki straży łowieckiej i lasowej z Francji, Austrii, Czech, Czechosłowacji, Słowacji, Związku Radzieckiego, 

Białorusi i inne.
W pawilonie wystawowym można było kupić publikację autorstwa Marka P. Krzemienia zatytułowaną „Straż 

Łowiecka i Lasowa – Blachy, oznaki i klamry strażników łowieckich i lasowych ze zbiorów Bogdana Kowalcze”. 
W trakcie targów odbyło się też zebranie zarządu KKiKŁ poświęcone organizacji jubileuszu klubu.

Zarząd klubu kolekcjonera obrado-
wał podczas targów:
Marek Stańczykowski, Marek 
Filipczyk, Marek Zuski, Stanisław 
Koleśnik, Marek Libera, Krzysztof 
Mielnikiewicz.

Tradycyjne zdjęcie klubowe.



XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, 
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Krzysztof Mielnikiewicz wręczył posłowi Stanisławowi Wziątkowi pamiątkową 
plakietę 20 lecia kultury Łowieckiej - czasopisma klubu kolekcjonera. na zdjęciu 
także: Marek Stańczykowski, Leszek Szewczyk, Jerzy Moniewski

Hubertus expo 2015 miał tradycyjny przebieg.  Nie zawiedli przedstawiciele rządu, parlamentu, myśliwi 
i ich rodziny, młodzież i wystawcy. Targi były też okazją do zakupów, ale co ważniejsze do spotkan koleżeń-
skich. Bywa że warszawski hubertus jest jedyną okazją do spotkań myśliwych połączonych wspólną pasją, 
mieszkajacych na odległych krańcach Polski. Kolekcjonerów na hubertusie łączy, jak co roku, pawilon wysta-
wowy kubu, w którym oprócz ekspozycji kolekcjonerskiej jest miejsce na dłuższe rozmowy.

W 2015 roku wystawę 
przygotowali Halina i Marek 
Stańczykowscy. „Łowiectwo 
w świecie porcelany” to temat 
ekspozycji, który poprzez ró-
znorodność przedmiotów 
i ich zdobnictwo ukazał  
piękno przyrody i bogactwo 
myśliwskich przeżyć. Nic też 
dziwnego, że wystawa spotkała 
się wielkim zainteresowaniem, 
zwłaszcza kolegów i ich mał-
żonki pasjonujące się kuchnią 
myśliwską.

Tradycyjne konkursy: 
„Ożywić pola”, „Rok bażanta”, 
Myśliwi w sieci” i „Rok my-
śliwca” pokazały, że promo-
cja łowiectwa jest niezwykle 
ważna i poprzez organizowanie 
ww. konkursów jest przez PZŁ 
traktowana poważnie.



WARSZAWA 2015 r.
XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

Od lewej: Dariusz Bąk - poseł na sejm, ks. Wojciech Frątczak - krajowy duszpasterz myśliwych, Jan Su-
chorończak, Jerzy Sądel - poseł, prof. Jan Szyszko (drugi z prawej) - członek honorowy Polskiego Związku 
Łowieckiego, Dariusz Bąk - poseł na sejm.

Od lewej” Urszula Pasławska - posłanka na sejm, Katarzyna Kępka - podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Janusz Piechociński - wicepremier, dr Lech Boch - łowczy krajowy, Andrzej Gdula - prezes 
NRŁ, Tomasz Kulesza - poseł na sejm.

12 września 2-15 r. odbył się XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, na którym członkostwo honorowe 
otrzymali prof. jan Szyszko, Marek Rogoziński, prof. Zygmunt Jasiński i Leopold Bartkowski. 

Dyskusja koncentrowała się głównie wokół konieczności obrony interesów Polskiego Związku Łowiec-
twa, a tym samym polskiego łowiectwa, atakowanego od wielu lat przez jego przeciwników, dążących do 
prywatyzacji łowiectwa i likwidacji ponad dziewięćdziesioletniego związku. Obecni posłowie, przedstwi-



ciele rządu i organizacji społecznych zapewniali myśliwych o tworzeniu szrokiej koalicji sejmowej na rzecz 
zachowania obecnego modelu łowiectwa, który dba o interesy przyrody, racjonalnie gospodaruje zasobami 
zwierzyny, przyczyniając się do jej zachowania przyszłym pokoleniom. Andrzej Gdula stwierdził, że Musi-
my całym naszym środowiskiem stawić czoło próbom nieprzemyślanych zmian w polskim łowiectwie, aby nie 
dopuścić do realizacji takich postulatów, jak: wydzierżawienie obwodów drogą przetargów, upolitycznienie na-
szej organizacji oraz ubezwłasnowolnienie delegatów na Krajowy Zjazd przez ingerencję ministra środowiska 
w nasze sprawy organizacyjne, w nasz statut, a nawet w nasze finanse. Nie możemy władz PZŁ - zadania dla 
nas wszystkich w kolejnej kadencji również dopuścić do wyeliminowania z życia łowieckiego dzieci i młodzie-
ży. Biuro Analiz Sejmowych - warto to podkreślić - wyraźnie wskazało, że zgodnie z Konstytucją RP wolność 
człowieka podlega ochronie prawnej, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami, a myśliwi prawo do kultywowania swoich tradycji.

Prezesem NRŁ wybrano ponownie Andrzeja Gdulę, a Lecha Blocha - łowczym krajowym. Zjazd podjął 
uchwałę, która w 32 postulatach zobowiązała władze wszystkich szczebli i myśliwych do działania na rzecz 
rozwoju polskiego łowiectwa.

Delegaci z okręgu ostrołęckiego: Kazimierz Ducki, Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Szpunar, Marcin Budny, 
Henryk Soliwoda.

 Naczelna Rada Łowiecka kadencji 2015-2020.
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Otwarcie targów.

Po raz trzynasty, spotka-
liśmy się w Warszawie na 
targach Hubertus Expo.  
Pomimo ze impreza corocznie 
ma podobny przebieg to nadal 
jest atrakcyjna 
i przyciąga myśliwych oraz 
handlowców z całej Polski, 
jako największa impreza 
handlowo - kulturalna 
w kraju.  Tradycyjnie targom 
towarzyszyły pokazy: 
sokolnicze, wabienia jeleni, 
układania psów myśliwskich, 
mody myśliwskiej i filmów 
o tematyce łowieckiej. 
Zachwycały koncerty 
najlepszych sygnalistów 
myśliwskich. Stoisko KKiKŁ 
PZŁ odwiedzili liczni goście 
oglądający i podziwiający 
wystawę, przygotowaną 
przez Leszka Szewczyka. 
Tematem wystawy było 
„Prawodawstwo łowieckie”. 
Imponujący zbiór statutów, 
książek prawniczych oraz 
dokumentów pozwolił 
na prześledzenie historii 
organizacji łowieckich 
w poszczególnych zaborach 
i zjednoczonego w 1923 roku 
polskiego łowiectwa.  

Stoją od lewej: W. Gosztyła, M. Busz, L. Szewczyk, M. Stańczykowski, I. Bloch, M. 
Filipczyk. Siedzą: L. Semaniuk, A. Hałasa, Krzysztof Mielnikiewicz.


