
Nasz skromny jubileusz 

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Zielonogórski ma swój skromny 

jubileusz. Mija właśnie 5 lat od chwili powołania Naszego Oddziału. Spotkanie rocznicowe, 

nieco bardziej uroczyste miało miejsce w Bobrownikach w siedzibie KŁ RYŚ Niedoradz.       

W programie tego wydarzenia było spotkanie na Placu Klasztornym w Żaganiu 

członków klubu oraz gości aby zwiedzić skarb Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego jakim 

niewątpliwie jest biblioteka. Nie do końca poznane zasoby tego miejsca, owiane nimbem 

tajemniczości i historii żagańskiego opactwa pozostawiły niedosyt i chęć ponownego tu 

powrotu. Bobrowniki przywitały nas lekkim kapuśniakiem i kto tylko mógł schronił się w 

wiejskiej kaplicy by wkrótce wziąć udział we mszy św. odprawionej w intencji myśliwych, 

członków oddziału przez naszego ks. kapelana Marcina Strzyżykowskiego. Oprawę muzyczną 

mszy zapewnił ZMM BABRZYSKO, działający przy ZO w Poznaniu pod kierownictwem 

Krzysztofa M. Kadleca. Część oficjalną obchodów otworzył kol. Marek Busz – prezes 

Zielonogórskiego Oddziału klubu witając obecnych na sali, siedziby koła. Pośród uczestników 

uroczystości byli; Andrzej Skibiński - wiceprezes NRŁ PZŁ w Warszawie, Tadeusz Bołbat - 

przewodniczący Zarządu KŁ Ryś w Niedoradzu, Józef Prałat – Członek Zarządu Klubu Seniora 

w Zielonej Górze, Mariusz Koźbiał -  przedstawiciel Gorzowskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ, 

członkowie Zespołu Muzyki Myśliwskiej BABRZYSKO – Krzysztof M. Kadlec, Andrzej Jesse, 

Piotr Cebernik, koleżanki i koledzy z klubu. Prezes Klubu przedstawił 5 letnią działalność 

oddziału. Te kilka lat w historii klubu to krótki czas. Ale aktywność Zielonogórskiego Oddziału 

w promocji łowiectwa zasługuje na najwyższe uznanie zważywszy na przygotowanie i tak 

liczny udział w wielu imprezach promujących polskie łowiectwo. Za zasługi w krzewieniu i 

popularyzacji łowiectwa odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego uhonorowany 

zastał kol. Ireneusz Poliński. Dyplomami AMICUS VENATOR wyróżnieni zostali; Pani Zofia 

Dym, Tadeusz Bołbat, Krzysztof Kadlec, Andrzej Jesse, Piotr Cebernik, Ireneusz Pawłowski, 

Tadeusz Kowalski i Maciej Podgórski. Odznaczenie i dyplomy wręczył kol. Andrzej Skibiński 

– wiece prezes NRŁ życząc niesłabnącego zapału, sukcesów i radości w realizacji łowickiej 

pasji. Życzenia z okazji skromnego jubileuszu złożyli również koledzy z Klubu Seniora oraz 

koledzy z Zespołu BOBRZYSKO dedykując przygotowany mini koncert muzyki myśliwskiej. 

Miłym akcentem było również wręczenie odznaki i legitymacji dla Moniki Szewczyk, nowego 

jakże sympatycznego członka naszego klubu. Rocznicowe spotkanie miało swojego gościa 

wieczoru. Był nim kol. Włodzimierz Górka, który promował swoją książkę, Zapiski myśliwskie 

nie zawsze godne upamiętnienia w literaturze, a ku uciesze spisane, której wydanie zbiegło 

się obchodami powołania oddziału. Wyczekany obiad smakował wyśmienicie co było zasługą 

Pani Zosi oraz kuchmistrza tego wieczoru kol. Leszka.   

              Z życzeniami doczekania 100 lat opuszczaliśmy Bobrowniki, bowiem nazajutrz 

zaplanowane były zawody strzeleckie tzw. Puchar Winobrania oraz Grodowieckie Spotkania 

Myśliwych. 

 Darz Bór! 

Marek Busz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


