
01
Obelisk Zwola

80lat  Koła Łowieckiego 

nr 73 „KOGUT” w Kórniku
1935 - 2015

01
Obelisk Drapałka

Najwyższe odznaczenie
w Polskim Związku Łowieckim 

przyznane Kołu w 2005 r.



02

W Archiwum Państwowym w Poznaniu 
zachowała się informacja o istnieniu Spółki 
Łowieck ie j  w Kórn iku .  W 1924 r.  
rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej 
ujednoliciło przepisy łowieckie. Prawo do 
polowania uzyskali właściciele gruntów 
posiadający w jednym kawałku 100 ha. Prawo 
to można było dzierżawić. Zgodnie z nowym 
prawem łowieckim 13 października 1928 r. 
zarejestrowano Spółkę Łowiecką w Kórniku. 
Nie miała ona charakteru stowarzyszenia 
myśliwych, a zajmowała się handlem i 
dzierżawą gruntów związanych z łowiectwem. 
Zachowała się książka kasowa Szczytnik. 
Gdzie w rozdziale Verpachtung der Jagd in 
Gemeindebezirke w 1915 r. odnotowano 5 i 10 
pażdziernika 1915 dzierżawę gruntów 
wiejskich przez Schwarzera na polowanie za 
kwote 300 Marek. Dnia 7 października 1915 
rolnikom wypłacono kwoty dzierżawne w 
wysokości odpowiadającej wielkości gruntu na 
którym odbywało się polowanie. Warto 
wymienić myśliwych: Schwarzer (1915-1919), 
Edmund Ganasiński (1919-1924), Nikodem 
Satory (1926-1930). 

Odrębną grupę myśliwych stanowili 
leśnicy „Fundacji Zakłady Kórnickie”, którzy 
polowali na terenach należących do Fundacji. 
Historię myślistwa za czasów Działyńskich i 
Zamoyskich opisał Mirosław Kwieciński (2005 i 
2007).

Data założenia koła wynika ze statutu z 
1935 roku. Z okresu założycielskiego Koła 
Łowieckiego w Kórniku oprócz Statutu i opisu 
pieczęci „Koło Myśliwskie w Kórniku” z 
wizerunkiem Św. Huberta, inne dokumenty nie 
są znane. Jak wynika ze statutowego zapisu, 
zarząd był sześcioosobowy i nie było w niej 
funkcji łowczego, komisja rewizyjna 
trzyosobowa i pięcioosobowy sąd rozjemczy 
z czego wynika, że w kole było czternastu 
myśliwych funkcyjnych. Warto więc ustalić 
skład członkowski Koła Myśliwych w Kórniku. 
Od pierwszego po wojnie prezesa Koła, Józefa 
Mączkowskiego uzyskano informację, że 
wśród założycieli koła w 1935 r. byli: Antoni 
Białas, Leonard Dreczkowski, Jan Nikodem, 
Walenty Urbanowicz.

Po wojnie, latem 1946 r. 
reaktywowano Koło Myśliwych w Kórniku, 
kierował nim Józef Mączkowski. W działalność 
Koła oprócz przedwojennych członków, którzy 
wojnę przeżyli, włączyli się leśnicy i 
pracownicy Fundacji „Zakłady Kórnickie”: 
Stefan Bartkowiak, Kazimierz Kubanek, Jan 
Olejnik, Władysław Prinz, Józef Smoczyński, 
Adam Szumiński, Walenty Wyrwiński i inni. W 
skład pierwszego po wojnie zarządu wchodzili: 
Józef Mączkowski – prezes, Stanisław 
Gibasiewicz – v-ce prezes, Sylwester Malusi – 
skarbnik, Walenty Wyrwiński – łowczy, Jan 
Nikodem – sekretarz. W 1946 r. Koło liczyło 40 
członków, w tym 10 posiadało pozwolenie na 
broń myśliwską. Koło dzierżawiło grunty w 
gromadach w Bninie i w Kórniku. Stan 
zwierzyny po wojnie zmienił się, został 
znacznie uszczuplony działaniami wojennymi.

Koło Myśliwskie działało pod tą nazwą 
do 14 czerwca 1953 r. W związku z nowym 
statutem Polskiego Związku Łowieckiego 
wszystkie koła myśliwskie w kraju uległy 
likwidacji z tą datą. 

Tymczasowa Wojewódzka Rada 
Łowiecka w Poznaniu, dnia 10 lipca 1953 r. 
zarządziła reorganizację kół łowieckich. 
Wcześniej 20 marca 1953 Ministerstwo 
Leśnictwa nadało Statut Zrzeszeniu Polskiego 
Związku Łowieckiego opublikowanego w 
Monitorze Polskim w T. 8 z 30.04.1953 r. poz. 
475 z treścią instrukcji Nr. 2 w sprawie 
tworzenia Kół Łowieckich Zrzeszenia PZŁ

Dnia 19 lipca 1953 r. odbyło się 
pierwsze Walne Zebranie Koła, na którym 
podjęto uchwałę o utworzeniu nowego „Koła 
Łowieckiego w Kórniku Nr 120. Pow. Śrem”. W 
zebraniu uczestniczył delegat Wojewódzkiej 
Rady PZŁ, Stanisław Barański ze Śremu, który 
szczegółowo naświetlił treść zarządzenia 
Min i s t e r s twa  Le śn i c twa  w  sp raw ie  
reorganizacji PZŁ i Kół Łowieckich oraz nowe 
zadania jakie mieć będą Koła Łowieckie. 
W zebraniu uczestniczyło 16 kórnickich 
myśliwych, którzy wybrali zarząd w 
następującym składzie: Jan Siejak - prezes, 
Władysław Bugała - łowczy, Jan Nikodem - 
sekretarz, Kazimierz Kubanek - skarbnik. 
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W 1954 roku Koło otrzymało dwa 
obwody: nr 241 (później 260 a obecnie 320) i 
245 (później 435 a obecnie 200), które 
dzierżawi do dnia dzisiejszego. W latach 1946 
– 2015 liczba członków Koła wahała się od 25 
do 42 osób. Wielu pełniło odpowiedzialne 
funkcje w Polskim Związku Łowieckim, 
w strukturach: powiatowych, okręgowych 
i wojewódzkich oraz na zjazdach okręgowych 
i krajowych. Stan zwierzyny w dzierżawionych 
obwodach zmieniał się w sposób zasadniczy. 
Podstawowym gatunkiem był zając i 
kuropatwa, później sarna, w tym bardzo liczna 
polna, trochę dzik i jeleń. Zmiana nastąpiła 
najpierw w przypadku kuropatwy, która po 
zimie 1979 r. prawie wyginęła, a później, 
w połowie lat 90 XX wieku, liczebność zajęcy 
dramatycznie spadła. Na oba te gatunki 
przestano polować.  Z uwagi na niski stan 
zwierzyny grubej w 1994 roku nasze Koło 
zainicjowało na terenach dzierżawionych 
obwodów przez: KŁ 14 LEŚNIK z Poznania, KŁ 
nr 72 ZDRÓJ z Zaniemyśla, KŁ nr 74 OSTOJA ze 
Śremu i przez nas, introdukcję danieli. Po 
trzech latach udanej akcji do przedsięwzięcia 
włączyły się wszystkie pozostałe koła 
dzierżawiące obwody na terenie N-ctwa Babki. 
Zadanie to zakończyło się sukcesem. Na 
terenach obwodów w N-ctwie Babki bytuje już 
około 150 – 180 danieli. Równolegle z 
wzrostem ilości danieli wzrastała liczebność 
jeleni i dzików. W roku jubileuszowym stan 
zwierzyny grubej jest największy, a stan 
zwierzyny drobnej, z wyjątkiem drapieżników, 
jest najmniejszy w 80 letniej historii Koła.

W 2012 r. na terenie Arboretum 
Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN w 
Kórniku przeprowadzono, zgodnie z 
zezwoleniem Starosty Poznańskiego, odłów 
saren przebywających na terenie ogrodzonego 
Arboretum. Schwytano: 2 kozy, 2 kozły i 2 
koźlaki. Sarny oznaczono żółtym kolczykiem 
umieszczonym w łyżce (uchu), przewieziono 
na teren obwodu łowieckiego nr 200 i 
wypuszczono na wolność.

Od 2005 r. Koło uczestniczy w 10-
letnim programie odbudowy zwierzyny 
drobnej w Województwie Wielkopolskim 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

w Poznaniu oraz Polski Związek Łowiecki i 
współfinansowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. W obwodzie 200 w latach 
2007-2009 myśliwi z Koła wypuścili 158 
zajęcy. 

Już w latach 60 i 70 - tych XX wieku 
myśliwi Koła zajmowali się introdukcją 
bażantów. Zakupione ptaki wypuszczano na 
wolność głównie w obwodzie 200. Działania 
te, z różną częstotliwością prowadzone są do 
dzisiaj również w obwodzie 320. Łącznie tylko 
w ostatnich dziesięciu latach wypuszczono 
kilkaset ptaków.

Wspólnie z N-ctwem Babki przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w Poznaniu  w 2006 roku 
przeprowadzono reintrodukcję kuropatwy w 
obu obwodach.

W 2011 roku w czasie wiosennej 
powodzi bobry intensywnie kopały nory w 
wałach przeciwpowodziowych przez co 
istniało zagrożenie przedostania się wody 
przez wały i zalanie węzła gazowego w Gminie 
Zaniemyśl (OG Zaniemyśl Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA). W 
związku z powyższym członkowie Koła 
uczestniczyli w ochronie wałów przeciwpowo-
dziowych przez płoszenie i wykonywanie 
odstrzału redukcyjnego bobrów na odcinku 
Potachy-Józefowo. Tak prowadzona ochrona 
wałów była skuteczna.

P i e r w s z y  p r o g r a m  e d u k a c j i  
przyrodniczo-łowieckiej Koło realizowało na 
przełomie  lat 70-tych i 80-tych ubiegłego 
wieku z młodzieżą Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowie, gmina Śrem w obwodzie 320. A od 
roku 1995 do chwili obecnej organizuje i 
realizuje program „Aktywizacja młodzieży 
szkolnej w zakresie ochrony środowiska 
i propagowanie gospodarki łowieckiej 
w zakresie hodowli zwierzyny dziko żyjącej na 
terenie Gminy Kórnik i Śrem” oraz program 
Łowca Polskiego „Ożywić Pola”. Zajęcia 
prowadzone są w Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej w Kórniku oraz w Dąbrowie.
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W latach 2006 – 2008 Koło realizowało 
program „Aktywizacja młodzieży szkolnej w 
zakresie ochrony środowiska i propagowanie 
gospodarki łowieckiej w zakresie hodowli 
zwierzyny dziko żyjącej na terenie Gminy 
Kórnik”, który dofinansował Burmistrz Gminy 
Kórnik. W zajęciach terenowych uczestniczyła 
młodzież Gimnazjum nr 1 w Kórniku w 
zakresie:
- poprawy warunków bytowania zwierzyny 
dziko żyjącej i dokarmiania, 
- poznawania ekosystemów: leśnego i wodno-
błotnego,
- hodowli, ochrony i dokarmiania zwierzyny 
dziko żyjącej.

Koło bierze udział, prezentując 
zagadnienia przyrodniczo-łowieckie, w 
corocznej imprezie „Jesień na Łęgach 
Mechlińskich” organizowanej od 2012 roku 
przez Urząd Miasta w Śremie i Nadleśnictwo 
Babki.

Od 2004 roku w Kole wprowadzono  
Odznakę „Kogucik", wewnętrzne odznaczenie 
występujące w trzech kolorach: brązowym, 
srebrnym i złotym, przyznawane przez Kapitułę 
za szczególne zasługi w pracy na rzecz Koła.
Z okazji 70 - lecia Koła, dla upamiętnienia 
działalności łowieckiej kilku pokoleń 
myśliwych, przyrodzie i Św. Hubertowi myśliwi 

kórnickiego koła podziękowali przez 
postawienie w każdym dzierżawionym 
obwodzie obelisku kamiennego z napisem: 
„PRZYRODZIE I ŚW. HUBERTOWI - MYŚLIWI 
KOŁA ŁOWIECKIEGO W KÓRNIKU 1935-
2005"

Rok Jubileuszowy rozpoczęto w dniu 10 
stycznia 2015 r. Karnawałową Zabawą 
Myśliwską w Solcu. Uroczystego otwarcia 
zabawy dokonał prezes Wojciech Nowak

W roku Jubileuszu odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, na którym 
zakończył działalność Zarząd Koła w składzie:

Wojciech Nowak – Prezes, 
Witold Jakubowski – Łowczy, 
Wojciech Maliński – Podłowczy, 
Maciej Marciniak – Skarbnik, 
Henryk Grześkowiak – Sekretarz

i wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: 

Witold Jakubowski – Prezes, 
Marcin Nowak – Łowczy, 
Marcin Antkowiak – Podłowczy, 
Jerzy Górski – Skarbnik, 
Przemysław Łukaszyk – Sekretarz.

- Białas Antoni

- Mączkowski Józef

- Gibasiewicz Stanisław

- Siejak Jan

- Młynarek Józef

- Górski Jan

- Kaczmarek Stefan

- Bugała Władysław

- Wrzeszcz Włodzimierz

- Nowak Wojciech

- Jakubowski Witold
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ANTONI BIAŁAS 
(1897–1939)
założyciel Koła
Urodził się w 1897 r. Rodzina Białasów 
pochodziła z Bojanowa. Zdobył wykształcenie 
drogerzysty. Do Kórnika przybył około 1922 r. 
W 1923 r. ożenił się z Heleną z Nowickich 
(1903-1981) rodem z Opalenicy.  
Ich dzieci: syn Jerzy urodzony w 1924 r., córki 
Barbara (1925 - 1982) i Alicja (1935-1944).
Był właścicielem drogerii (mieściła się tam 
gdzie obecnie znajduje się sklep ABC) i stacji 
benzynowej przed ratuszem w Kórniku. 
Był członkiem koła „Sokoła” w Kórniku a od 26 
lutego 1931 r. wybrano go sekretarzem koła. 
Dnia 14 września 1930 r. założono 
„Towarzystwo Kupców” w Kórniku liczące 18 
członków. Wybrano go sekretarzem, a 9 
stycznia 1933 r. prezesem koła. W 1935 r. był 
założycielem Koła Łowieckiego w Kórniku i 
jego prezesem.
Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Od 1924 do 1926 pełnił funkcję Naczelnika 
OSP. Należał do Bractwa Kurkowego. W 1934 
zdobył tytuł króla kurkowego a w 1936 i 1938 
króla żniwnego.
We wrześniu 1939 r. Antoni z synem wyruszyli 
samochodem na wschód. Zginęli 

podczas nalotu 
niemieckich samolotów. Pochowani zostali na 
cmentarzu w Latowiczu w pow. mińsko 
mazowieckim. Ich symboliczny grób znajduje 
się na cmentarzu w Kórniku.
Źródła: napisy na grobie Białasów w Kórniku, informacja 
Haliny Czarneckiej z Kórnika. Rejestr Stowarzyszeń, 
związków, cechów, spółdzielni itp. w Kórniku . AP w P m. 
Kórnik 407.

LEONARD DRECZKOWSKI 
(30.X.1874  - 13.II.1966) 
założyciel Koła
Był jednym z najwybitniejszych rybaków 
zawodowych w XX wieku w Polsce. Urodził się 
30 października 1874 r. w miejscowości Podgaj 
w pow. poznańskim. Pochodził z rodziny 
o długoletniej tradycji rybackiej i myśliwskiej. 

aukę zawodu pobierał u ojca Józefa 
– rybaka (matka Jadwiga z Adamskich) oraz 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym 

10 września 
1939 r. pod Warszawą 

 
W celu poznania różnych technik połowu na 
jeziorach n

okresie u trzech innych (wyznaczonych przez 
cech  rybaków)  mis t rzów ryback ich  
(Meklemburgia, Pomorze, Wielkopolska). 
W 1898 r. w Zbąszyniu poślubił Stanisławę z 
Filipiaków. Dreczkowscy wychowali 4 córki 
(Leokadia urodzona 8.09.1898 zmarła 
4.11.1971 zamężna Satory, Halina zamężna 
Śliwian, Zofia zamężna Markowska i Pelagia 
zamężna Simon) oraz syna Leonarda. 
Dreczkowscy przynajmniej od 1904 r. 
mieszkali w Kórniku, przy ul Poznańskiej 64 
(obecnie 17). 
W dwutygodniku Towarzystwa Łowiectwa w 
Poznaniu „Łowiec Wielkopolski”, który 
ukazywał się od 1-go kwietnia 1907 r. 
publikował fachowe artykuły poświęcone 
rybołówstwu. 
W 1912 r. uczestniczył w zebraniu 
założycielskim OSP w Kórniku i został wybrany 
skarbnikiem. Na pierwszym zebraniu OSP w 
Kórniku po odzyskaniu niepodległości 
ponownie wybrano go skarbnikiem. W 1924 r. 
został wybrany prezesem OSP i pełnił tę funkcję 
do 1926 r. Za swoje zasługi został 
uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi 
nadanym mu przez Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego.
Bra ł  ak tywny udzia ł  w organizacj i  
Rzeczpospolitej Kórnickiej. Pełnił funkcję 
zastępcy Straży Obywatelskiej.
Z jego cennych uwag jako praktyka korzystało 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych przy 
opracowaniu Ustawy Rybackiej wprowadzonej 
w życie od 1932 r. na terenie całej Polski. Był 
gorącym orędownikiem kształcenia rybaków 
na wyższym niż dotychczas poziomie, czego 
ukoronowaniem była utworzona z inicjatywy 
Towarzystwa, otwarta dnia 1 kwietnia 1939 r., 
po 15 latach starań, pierwsza w Polsce a trzecia 
w Europie Szkoła Rybactwa w Sierakowie 
Wlkp.
Za swoją działalność, w „uznaniu zasług 
położonych około rozwoju Wielkopolskiego 
i Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego 
i rybactwa w Wielkopolsce i na Pomorzu” 
władze tego Towarzystwa przyznały mu Medal 
Pamiątkowy dnia 28.IX 1935 r. Brał udział w 
założeniu Koła Myśliwskiego w Kórniku.
W okresie okupacji. po odmowie podpisania 
lojalności, został wysiedlony z własności, 

POCZET ZASŁUŻONYCH MYŚLIWYCH
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a duży majątek, jaki posiadał odebrano Mu na 
rzecz III Rzeszy niemieckiej. Po wojnie wrócił 
do Kórnika i włączył się do odbudowy 
zniszczonego rybactwa zawodowego, 
a także szkolnictwa rybackiego i myśliwskiego. 
Był kierownikiem Gospodarstwa Rybackiego 
Kórnik Zespół Rybacki Miłosław. W wyniku 
nacisku władz administracyjnych musiał 
zrezygnować z tego stanowiska i został 
zatrudniony w montowni sieci tego Zakładu, po 
czym przeszedł na emeryturę. 
Leonard Dreczkowski zmarł 13 lutego 1966 r. 
i spoczywa w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu kórnickim. Był wielkim patriotą, 
Wielkim Mistrzem Rybackim, bo taki tytuł za 
jego wybitne zasługi w rybactwie nadało mu na 
wniosek środowiska rybackiego Towarzystwo 
Rybackie.

JÓZEF  MĄCZKOWSKI 
(1895 – 1987)
założyciel Koła
Urodził się 25 lutego 1895 r. w Ruchocicach w 
pow. wolsztyńskim w rodzinie rolnika Michała i 
A g n i e s z k i .  Z d o b y ł  w y k s z t a ł c e n i e  
ogólnohandlowe. Od 1 sierpnia 1921 
zamieszkał w Kórniku. Tutaj poznał pannę 
Marię Nowicką córkę Władysława i Cecylii z 
Kopankiewiczów. Pobrali się w 1922 r. W 1923 
r. został dyrektorem Banku Ludowego i funkcję 
tę pełnił do wybuchu wojny. Około 1923 r. 
zakupił posesję w Kórniku od Markowskich, 
przy budynku poczty. 
Od początku uczes tniczył  w wielu 
organizacjach jako skarbnik. Od 1922 r. był 
aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego w 
Kórniku, a od 1936 prezesem. Był świetnym 
strzelcem i zwycięzcą wielu turniejów. W 1928 
i 1936 r. zdobył tytuły królewskie. W 1935 r. 
uczestniczył w organizacji Koła Myśliwskiego 
w Kórniku i kierował nim do wojny. 
Wybuch wojny przerwał działalność banku. W 
pierwszych dniach wojny kierował Strażą 
Obywatelską w jej skład wchodzili członkowie 
bractwa kurkowego. Z jego inicjatywy 
dokumenty bankowe spakowano i wywieziono 
w celu przechowania w bezpiecznym miejscu. 
Akta starannie zabezpieczono i zakopano w 
zagrodzie Franciszka Ratajskiego w 
Krzyżownikach. Dzięki temu  przetrwały 
szczęśliwie aż do wyzwolenia w 1945 r. 

Agendy Banku przejęła w 1939 r. Powiatowa 
Kasa Oszczędności (Kreissparkasse) w Śremie. 
Józef Mączkowski w czasie okupacji pracował 
jako urzędnik bankowy. Uczestniczył też w 
kórnickiej konspiracji AK w piątce Henryka 
Drożaka, razem z Antonim Wróblewskim, 
Zygmuntem Denizotem, Franciszkiem Słomą, 
ks. Mieczysławem Matuszkiem. Szczęśliwie 
uniknął aresztowania, gdyż aresztowany 
Henryk Drożak ich nie zdradził. 
W okresie międzywojennym należał do partii 
BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem), był członkiem Związku Spółdzielni z 
siedzibą w Poznaniu. Przez trzy kadencje był 
radnym Rady Miejskiej. Pełnił przez 6 lat 
funkcję skarbnika Towarzystwa Budowy Szkół 
Powszechnych. Przewodniczył przez cztery 
lata Radzie Szkolnej Rodziców oraz przez pięć 
lat kierował Towarzystwem Kupców w Kórniku. 
Od 1927 r. był członkiem korespondentem Ligi 
Morskiej w Warszawie.
Po wojnie przyczynił się walnie do wznowienia 
działalności przez kórnicki Bank i kierował nim 
do 1950 r. Podejmował też próby rejestracji 
Bractwa Kurkowego, ale te zakończyły się 
niepowodzeniem. Przechował pamiątki 
Bractwa Kurkowego w Korniku które w 1979 r. 
trafiły do Muzeum  Miasta Poznania.
Józef Mączkowski zmarł w 9 maja 1987 r. w 
Śremie i spoczął na cmentarzu w Kórniku 

WŁADYSŁAW BUGAŁA 
(24.04.1924-16.06.2008)
Urodził się w Bartkowicach k/Radomska w 
rodzinie rolnika Jana i Agaty z domu Stanisz. 
Od dziecka uczestniczył w pracach na roli i w 
pasiece. Do szkoły średniej uczęszczał w 
Częstochowie, a w 1944 ukończył  Liceum 
Rolnicze w Czernichowie.  W latach 1945-
1948 studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym 
Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę rozpoczął 
już w 1947 r jako student w Zakładzie Badania 
Drzew i Lasu Fundacji Zakłady Kórnickie. Przez 
15 lat był dyrektorem Instytutu Dendrologii 
PAN. Od 1947 roku był członkiem koła w 
Kórniku, ale obowiązki zawodowe stawiał 
ponad aktywność społeczną. Miał wielu 
przyjaciół wśród pszczelarzy i myśliwych jako 
wybitny dendrolog rozumiał związek 
myślistwa i pszczelarstwa z drzewami. Pełnił 
przez wiele lat funkcje łowczego koła, 
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łowczego powiatowego i prezesa koła w 
Kórniku. Władysławowi Bugale poświęcono 
poważne opracowania biograficzne z którymi 
warto się zapoznać.
Zmarł 16 czerwca 2008 r. i spoczywa na 
cmentarzu w Kórniku.

WITOLD JAKUBOWSKI
Urodził się 7 sierpnia 1950 r. w Kórniku. Z 
myślistwem związany jest od 45 lat. Jego 
zainteresowania przyrodą, lasem i myślistwem 
spowodowały, że najpierw uczył się w  
Technikum Leśnym w Miliczu, w latach 1964-
1970, gdzie w roku 1969 zdobył uprawnienia 
jako myśliwy. W Technikum prowadził sekcję 
łowiecką i zbrojownię szkolną. Pełnił funkcję 
strażnika łowieckiego. Jako przedstawiciel 
Technikum brał udział w 1970 roku, w 
zawodach leśno-łowieckich krajów bloku 
wschodniego w Szeged na Węgrzech. Potem w 
1976 r. ukończył Wydział Leśny Akademii 
Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera 
leśnictwa. Te dwie dziedziny wiążą Jego 
głębokie zainteresowania przyrodnicze w 
myślistwie jak i w życiu zawodowym. W Kole 
Łowieckim nr 73 „Kogut„ w Kórniku, od 
samego wstąpienia w poczet członków Koła w 
1971 r., wyróżniał się wybitnym zainteresowa-
niem, ponadprzeciętną pasją oraz doskonałą 
wiedzą z dziedziny myślistwa. Dlatego 
zdobywając sobie zaufanie Kolegów, od 36 lat 
pełni funkcję Łowczego w Kole, gdzie pod Jego 
nadzorem wszystkie sprawy dotyczące 
hodowli, utrzymania łowisk uzyskują 
najwyższe noty i uznanie. Posiada ogromną 
wiedzę, którą należycie przekazuje młodym 
wychowankom Koła. Jest osobą koleżeńską, ale 
konsekwentną. Swoją etyczną postawą, 
kształtuje właściwe stosunki koleżeńskie w 
Kole i nie tylko, gdyż przez miejscową rolniczą 
ludność, postrzegany jest jako osoba 
niekonfliktowa i wiarygodna. Kultywuje 
tradycję łowiecką i dorobek Polskiego 
Łowiectwa w Kole. Uczestnicząc w wielu 
konferencjach i spotkaniach nie tylko w gronie 
braci myśliwskiej, przekazuję swą wiedzę i 
głębokie doświadczenie, miłość do przyrody i 
pasję łowiecką. Udzielał wielokrotnie 
wywiadów w telewizji lokalnej (np. Teleskop) 
w zakres ie  dz ia ła lnośc i  myś l iwych  
zrzeszonych w PZŁ. Pierwszy program 

edukacyjno-łowiecki opracował i realizował na 
przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku 
z młodzieżą szkoły podstawowej w Dąbrowie, 
gmina Śrem. Od roku 1995 do chwili obecnej 
organizuje i realizuje program: „Aktywizacja 
młodzieży szkolnej w zakresie ochrony 
środowiska i propagowanie gospodarki 
łowieckiej w zakresie hodowli zwierzyny dziko 
żyjącej na terenie Gminy Kórnik i Śrem” oraz 
program Łowca Polskiego „Ożywić Pola”. 
Efektem tych działań są coroczne wyróżnienia 
szkół z terenu gminy Kórnik i Śrem. 
Zaangażowanie W. Jakubowskiego i pełnienie 
szeregu funkcji społecznych, jest wyrazem 
pełnego zaufania Kolegów. W 1975 r. został 
delegatem Koła na zjazd powiatowy PZŁ. W 
latach od 1980 do 2010 był nieprzerwanie 
delegatem Koła na zjazdy wojewódzkie i 
okręgowe. W latach 1980 – 1985 był członkiem 
WRŁ w Poznaniu, w latach 1986 – 1990 był 
Łowczym Rejonowym, w latach 1995 do 2001  
był delegatem na Zjazd Krajowy. Brał udział w 
dwóch Zjazdach Krajowych. W. Jakubowski 
był organizatorem programu „ Introdukcja 
daniela w N-ctwie Babki w latach 1995 – 
2004”. Dzięki Jego inicjatywie do tego 
programu przyłączyły się wszystkie Koła 
dzierżawiące obwody na terenie działalności  
N–ctwa Babki. W latach 2007 – 2009 
zorganizował introdukcję bażantów i kuropatw 
w administrowanych przez Koło obwodach. 
Jego niekwestionowaną zasługą są dzisiaj 
pozytywne efekty programu Urzędu 
M a r s z a ł k o w s k i e g o  W o j e w ó d z t w a  
Wielkopolskiego dotyczące re introdukcji 
zajęcy w latach 2005 – 2015. W. Jakubowski 
uczestnicząc w spotkaniach na różnych 
gremiach, nie tylko łowieckich, daje 
świadectwo właściwego kształtowania wiedzy 
przyrodniczej w społeczeństwie i przedstawia 
prawidłowy wizerunek Polskiego Związku 
Łowieckiego. Jest wychowawcą wielu, dziś już 
zasłużonych w myślistwie, jak i najmłodszego 
pokolenia myśliwych. Podkreślić należy, że 
myśliwskie tradycje i ogromną pasję przekazał 
swojemu następnemu pokoleniu (w rodzinie) – 
synowi Mikołajowi, który zyskał już za swoją 
wiedzę, ogromne uznaniu wśród mysliwych z 
Koła i w organach PZŁ.
Za działalność w Kole został odznaczony 
srebrnym i złotym „Kogucikiem”, wewnętrzną 
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odznaką Koła, a za działalność w organach i 
władzach Koła i PZŁ odznaczony został 
brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za 
zasługi łowieckie”, „Medal za zasługi dla 
rozwoju wielkopolskiego łowiectwa” oraz 
„ZŁOMEM”.

WOJCIECH NOWAK
Urodził się 6 marca 1948 roku w Mądrych gm. 
Zaniemyśl. Związki W. Nowaka z myślistwem 
wiążą się z rodziną tradycją myśliwską, 
trwających od polowy XIX w. Wychowany w 
historii i tradycji łowieckiej, przyjął najlepsze 
wzorce kultury łowieckiej od swojego dziadka i 
ojca, którzy byli wybitnymi postaciami w 
działalności na rzecz myślistwa. Dowodem 
tego są dokumenty, dające świadectwo uznania 
dla Nich, gdzie ówczesny Prymas Polski, 
kardynał August Hlond, powierzał Im 
organizowanie polowań na włościach Kurii 
Biskupiej Diecezji Poznańskiej, w których 
chętnie uczestniczył. Stąd, w Jego codziennym 
życiu myśliwskim, tradycja, zwyczaje i język 
myśliwski w jego czystej postaci, są wzorem 
kultury dla młodego pokolenia nie tylko 
myśliwych, ale i miłośników myślistwa. 
Dlatego można powiedzieć, że jest On 
wychowawcą, który w tej kulturze wychował 
kilka pokoleń myśliwych i pomocników – 
naganiaczy. W Jego codziennym pobycie w 
łowisku i na polowaniach, zawsze okazuje 
szacunek dla zwierzyny i z konsekwencją 
wymaga bezpieczeństwa. Jest osobą wybitnie 
zaangażowaną w prace na rzecz łowiska i Koła, 
nie licząc nigdy godzin swej pracy. W. Nowak 
przez 22 lata pełnił funkcję Sekretarza Koła, 
z obowiązków którego wywiązywał się 
wyjątkowo odpowiedzialnie i z największą 
skrupulatnością. W. Nowak w przeszłości 
reprezentował Koło w sprawach dotyczących 
szkód łowieckich. Jako rolnik z zawodu, dzięki 
znajomości zagadnienia, kulturze osobistej i 
obiektywnej postawie, wypracował właściwą 
płaszczyznę współpracy z miejscową 
ludnością i rolnikami. Ceniony za rzetelność 
jest niezaprzeczalnym autorytetem w różnych, 
często  bardzo kontrowersyjnych i  
konfliktowych sytuacjach, w relacjach z 
Samorządami, rolnikami i  ludnością 
zamieszkałą na terenach naszych obwodów. 
Potrafi w sposób kulturalny, ale zdecydowany 

i konsekwentny przekonywać rolników do 
owocnej współpracy z Kołem. Od 2005 roku 
pełnił funkcję Prezesa Koła. Jako Prezes 
i szeregowy myśliwy, w sposób wyjątkowy 
zaangażowany jest w życie i problemy Koła, 
a Jego częsta, prawie codzienna obecność 
w łowisku, gwarantuje spokój i porządek na 
terenie obwodów. Z pełną znajomością rzeczy 
potrafi określić problemy, jakie w łowisku się 
zdarzają i z konsekwencją egzekwować 
postanowienia Zarządu. Jest zdecydowanym 
przeciwnikiem jakichkolwiek przejawów 
szkodnictwa i kłusownictwa w łowiectwie. 
Napiętnuje i ubolewa, że niestety preferowane 
w mediach różne poglądy tzw. „ekologów„ 
skutkują penetracją ostoi  i niszczeniem 
urządzeń łowieckich ze szkodą dla zwierzyny i 
Koła. W. Nowak z pełnym zaangażowaniem 
reprezentuje działalność Koła na zewnątrz, 
uczestnicząc w wielu konferencjach i 
spotkaniach, dbając o właściwy wizerunek 
P o l s k i e g o  Ł o w i e c t w a  i  m y ś l i w y c h  
Nieoceniona jest Jego współpraca ze 
środowiskiem dzierżawionych obwodów, 
leśnikami i rolnikami, co ma wpływ na 
świadomość miejscowej ludności do myślistwa 
i  przyrody. Dowodem niech będzie 
współuczestnictwo w organizowaniu przez 
Lasy Państwowe i Burmistrza miasta Śremu, 
pikników „Łęgi Mechlińskie”, które budzą 
coraz większe zainteresowanie. Przez szereg 
lat pełnił funkcję Wójta w Gminie Zaniemyśl 
i miał duży wpływ, a tym samym osiągnięcia 
w dziedzinie ochrony środowiska. Był i jest 
zdecydowanym zwolennikiem zakładania 
zadrzewień i remiz śródpolnych, ochrony 
małych zbiorników i cieków wodnych. Dzięki 
Jego zaangażowaniu, w gminie i na terenach 
Koła szeroko stosowana jest formuła  „Użytków 
Ekologicznych”. 
Przy Jego zaangażowaniu i wkładzie pracy, 
Koło z powodzeniem prowadziło introdukcję 
danieli, reintrodukcję bażantów, kuropatw i 
zajęcy. Jako  miłośnik i zwolennik zwierzyny 
drobnej w naszych łowiskach, poza 
obowiązkowo,  o sob i śc ie ,  s t a ra  s i ę  
zabezpieczyć jej pełną ochronę. Osiągnięcia 
Koła w działalności edukacyjnej wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej, to również zasługa 
bezpośredniego zaangażowania i Jego 
kontaktów z nauczycielami. Między innymi 
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Jego zasługą są osiągnięcia w edukacji 
młodzieży szkolnej i przedszkolnej, gdzie 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
uzyskal i  w wojewódzkim konkurs ie  
dotyczącym wiedzy przyrodniczej  i  
myśliwskiej trzecie miejsce, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku, 
wyróżnienie. Jest człowiekiem wysokiej 
kultury, o wybitnej etyce myśliwskiej. Jego 
postawa jest wzorem dla młodego pokolenia 
myśliwych, również dla miłośników przyrody. 
Jest odznaczony „Złotą Odznaką. Kogucika”.

Wśród zasłużonych myśliwych byli 
również myśliwi, którzy działali w organach 
koła a ich synowie, wnuczka i wnuk, 
kon tynuu ją  t r adyc je  p racy  w  ko le  
zapoczątkowane przez rodziców. Do tego 
pokoleniowego grona zasłużonych należą:
  Jan Górski,
  Jan Siejak
  Władysław Wojciechowski
  Jan Wojciechowski
Również w gronie zasłużonych wspominamy 
myśliwych wyróżniających się w pracy koła, 

INNI ZASŁUŻENI

których synowie i wnuki pracują w innych 
kołach lub byli aktywni w naszym kole, a z 
przyczyn zdrowotnych zaprzestali działalności 
łowieckiej.
Do tego pokoleniowego grona zasłużonych 
należą:
  Kazimierz Kubanek
  Stefan Kaczmarek
  Adam Szumiński
  Bronisław Stępniak
Jeszcze inną grupę zasłużonych tworzą 
Koledzy wyróżniający sie w pracy Koła, których 
działalność kontynuują młodsi myśliwi. Do 
tego grona zasłużonych należą:

Maciej Marciniak
Wojciech Maliński 
Henryk Ordanik
Włodimierz Wrzeszcz
Henryk Grześkowiak

Wymieniamy jeszcze w gronie zasłużonych 
myśliwego, którego działalność artystyczno-
łowiecka uświadamia, że łowiectwo można 
również uprawiać malując lub rzeźbiąc 
sceny o tematyce łowieckiej. W tym 
miejscu wyróżniamy Kolegę Lucjana 
Wojciechowskiego.
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Obwody łowieckie dzierżawione przez Koło

Zagospodarowanie obwodów (rok gospodarczy 2014/2015)
Urządzenia łowieckie wybudowane przez Koło

Poletka łowieckie, pasy zaporowe, odszkodowania łowieckie

Nr obwodu
Powierzchnia w ha

ogółem 
7819
4463

leśna
346

1783

po wyłączeniach
7062
4167

200
320

Rodzaj
Paśniki
Lizawki
Wodopoje
Podsypy
Ambony

Obwód nr 200
3

27
1

12
33

Obwód nr 320
17
35
3
5

86

Ogółem
20
62
4

17
119

Rodzaj
Poletka w ha
Łąki w ha
Pasy w km
Odszkodowania w zł.

Obwód nr 200
0,53

0
0

Obwód nr 320
2,88
4,59
0,8

Ogółem
3,41
4,59
0,8

24.626



§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Koło Myśliwskie” 
Stowarzyszenie zapisane.

§ 2.
Siedzibą Koła jest Kórnik

§ 3.
Celem Koła jest opieka nad łowiectwem pod 
względem prawnym, etycznym i ekono-
micznym, a mianowicie:

a) ochrona i rozwój zwierzostanu,
b) przestrzeganie zasad prawego myślistwa,
c) pomaganie władzom państwowym przy 
wykonywaniu prac dot. Ochrony zwierzyny 
oraz karanie przestępstw,
d) przeciwdziałanie kłusownictwu i przekra-
czaniu istniejących ustaw łowieckich, przez 
donoszenie właściwym władzom,
e) wyznaczanie nagród dla osób, które doniosły 
o wypadkach kłusownictwa i przechowywania 
skradzionej zwierzyny tak skutecznie, że 
nastąpić mogło ukaranie sądowe przestępcy. 
Wyjątkowo można przyznać nagrodę  i w takim 
razie, jeżeli oskarżonego nie można było 
ukarać,
f) zapobieganie niedozwolonemu handlowi 
zwierzyny,
g) dążenie do posiadania terenów łowieckich i 
urządzania wspólnych polowań.

§ 4.
Koło jest stowarzyszeniem sądownie 
zapisanym i jako takie osobą prawną z prawem 
nabywania i zbywania majątku ruchomego i 
nieruchomego, przyjmowania darowizn i 
zapisów i w ogóle zawierania wszelkiego 
rodzaju umów z zachowaniem istniejących w 
tym zakresie przepisów. Koło używa pieczęci „ 
Koło Myśliwskie w Kórniku” z wizerunkiem św. 
Huberta.
Koło Myśliwskie w Kórniku jest członkiem z 
prawem głosu w Wielkopolskim Związku 
Myśliwskim w Poznaniu.

§ 5.
Członkowie

Koło posiada członków wspierających i 
zwyczajnych. Członkiem może zostać każdy 
nieposzlakowany obywatel państwa polskiego, 
który ma prawo wykupienia karty myśliwskiej i 
posiada upoważnienie na polowania.
Nowo przystępujący członek winien  złożyć 
wypełnioną deklarację zaopatrzoną w dwa 
podpisy członków wprowadzających. O 
przyjęciu do Koła decyduje zarząd większością 
głosów w tajnym głosowaniu. 

§ 6.
Prawa i obowiązki członków:

a) Prawa:

1. Korzystanie z wszelkich urządzeń Koła.
2. Uczestniczenia w wszelkich zebraniach Koła 
z prawem głosowania
3. Uczestniczenia w wspólnych polowaniach 
urządzanych przez Koło.
b) Obowiązki:

1. Popieranie celów Koła, zachowywanie 
postanowień statutu i regulaminów oraz 
poddawanie się uchwałom i zarządzeniom 
władz Koła.

§ 7.
Członek występuje:

a) skutkiem śmierci,
b) przez piśmienne wypowiedzenie co 
najmniej 3 miesiące przed upływem roku 
kalendarzowego,
c) przez wykluczenie przez zarząd z ważnego 
powodu,
d) przez niezapłacenie składek w oznaczonym 
czasie przez Walne zebranie,
e) przez nieprzestrzeganie obowiązujących 
ustaw.
Członek występujący traci wszelkie prawa do 
majątku Koła.

STATUT KOŁA MYŚLIWSKIEGO 
W KÓRNIKU

STOWARZYSZENIE ZAPISANE
KÓRNIK 1935
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§ 8.
Władze Koła

1.Walne zebranie
2.Zarząd
3.Komisja rewizyjna
4.Sąd rozjemczy

§ 9.
Walne zebranie 

Jako najwyższa uchwalająca i kontrolująca 
władza Koła jest Walne zebranie. Walne 
zebranie zbiera się corocznie w pierwszym 
kwartale roku kalendarzowego, które zwołuje 
zarząd, podając termin i porządek obrad do 
wiadomości członków pisemnie co najmniej na 
7 dni naprzód. 
Uchwały Walnego zebrania są prawomocne 
bez względu na liczbę obecnych z wyjątkiem 
postanowienia w § 13.
Do kompetencji Walnego zebrania należy:

1.Uchwalanie programu pracy i działalności 
Koła
 2.Kontrola działalności Zarządu.
3.Przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie 
sprawozdań Zarządu za rok ubiegły oraz 
uchwalenie absolutorium Zarządowi, to 
ostatnie na wniosek Komisji rewizyjnej,
4.Wybór członków Zarządu, Komisji 
rewizyjnej i Sądu rozjemczego,
5.Ustalanie wysokości składki członkowskiej i 
terminu jej płatności.
6.Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
7.Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków 
przedstawianych przez Zarząd, Komisję 
rewizyjną lub członków, 
8 . U c h w a ł y  d o t y c z ą c e  z o b o w i ą z a ń  
majątkowych Koła,
9.Zmiana statutu.
Na Walnym zebraniu przewodniczy jeden z 
członków wybrany przez Walne zebranie, 
mając do pomocy sekretarza i dwóch 
ławników. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów, o ile szczegółowe 
postanowienia statutu niniejszego nie stanowią 
inaczej. W razie równości głosów, rozstrzyga 
przewodniczący, a przy wyborach los. 
Głosowanie jest zazwyczaj jawne, a przy 
wyborach i sprawach osobistych, tajne 
kartkami, o ile Walne zebranie nie ustali innego 
sposobu głosowania. Wnioski członków 

mające być, przedmiotem uchwał Walnego 
zebrania, winny być zgłoszone  pisemnie 
Zarządowi najpóźniej na 3 dni przed terminem 
Walnego zebrania. Z obrad Walnego zebrania 
spisuje się protokół, podpisany przez 
przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
Zarząd może zwołać każdego czasu 
Nadzwyczajne Walne zebranie. Jest on do tego 
zobowiązany na żądanie Komisji rewizyjnej 
lub też na żądanie 1/3 części członków 
przedstawione pisemnie. W tym wypadku 
Zarząd powinien zwołać zebranie w ciągu 14 
dni od dnia przedstawienia żądania. Prócz 
Walnych zebrań Zarząd zwołuje w razie 
potrzeby zebrania plenarne. W razie 
wykluczenia członka przez Zarząd przysługuje 
takowemu prawo odwołania się do Walnego 
zebrania. W razie rozwiązania Koła przechodzi 
majątek na cele uchwalone przez Walne 
zebranie.

§ 10.
Zarząd

Sprawami Koła kieruje Zarząd. Zarząd składa 
się z następujących osób:

1 prezesa, 1 zastępcy prezesa, 1 sekretarza, 1 
skarbnika i 2 ławników. Zarządowi przysługuje 
prawo w razie potrzeby kooptowanie członków 
poza Zarządem stojących do pełnienia 
specjalnych funkcji. Odpowie-dzialność za 
wykonywanie tych funkcji ponosi Zarząd. 
Uchwały Zarządu zapadają większości głosów. 
Nagłe sprawy Koła załatwia ścisły Zarząd, 
składający się z 3 członków przez niego 
wybranych pod przewodnictwem prezesa lub 
zastępcy prezesa rozstrzygających w 
głosowaniu dwoma głosami.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie 
czynności wchodzące w zakres działania Koła 
a nie zastrzeżone w statucie do Walnego 
zebrania, Komisji rewizyjnej lub Sądu 
Rozjemczego. W szczególności należy do 
Zarządu, realizacja uchwał Walnego zebrania 
oraz zarządzanie funduszami i majątkiem. 
Wszelkie pisma, dokumenty prawne, a w 
szczególności zobowiązania zaciągane 
imieniem Koła muszą nosić podpisy prezesa i 
sekretarza wzg. ich zastępców oraz muszą być 
zaopatrzone pieczęcią Koła.
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§ 11.
Komisja rewizyjna

Do kontroli rachunkowej Zarządu wybiera 
Walne zebranie corocznie Komisję rewizyjną , 
złożoną z 3 członków, którzy wybierają 
spośród siebie przewodniczącego.
Komisja ma obowiązek sprawdzić stan kasy 
Koła oraz książki kasowe i rachunków na 
tydzień przed Walnym zebraniem, a pozatem 
ilekroć uzna oraz przedstawiać to na Walnym 
zebraniu sprawozdanie z odpowiednim 
wnioskiem. W razie zauważonych uchybień, 
Komisja  ma prawo żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego zebrania.
Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą 
wchodzić w skład Zarządu, natomiast mają 
prawo uczestniczenia w jego obradach z 
głosem doradczym.
Uchwały Komisji rewizyjnej są prawomocne, 
jeśli zostały przyjęte głosami przynajmniej 
dwóch członków.
Jako dochód wpływaja do kasy Koła:
a) Składka roczna 
b) darowizny, legaty i inne dochody, 
c) procent od majątku koła.

§ 12.
Myśliwski Sąd Rozjemczy

Sąd rozjemczy składa się z 5 członków, którzy 
pomiędzy sobą wybierają przewodniczącego.
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy członkami 
na tle wykonywania polowań nie podlegają  
b e z a p e l a c y j n e m u  r o z s t r z y g n i ę c i u  

Myśliwskiego Sądu Rozjemczego.
Jeżeli wynikł spór pomiędzy członkiem Koła a 
osobą nie należącą do Koła, to na życzenie 
członka deleguje Zarząd Koła jednego z 
sędziów Myśliwskiego Sądu Rozjemczego i 
proponuje stronie przeciwnej wybór drugiego 
sędziego. Sędziowie w ten sposób wybrani 
naznaczają superarbitra.

§ 13.
Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

O zmianie statutu niniejszego decyduje Walne 
zebranie większością głosów 2/3 obecnych.
Uchwała co do rozwiązania Koła powzięta być 
może tylko na specjalnie w tym celu zwołanym 
Walnym zebraniu, na którym konieczna jest 
obecność co najmniej 3/4 ogólnej liczby 
członków. Jeżeli na pierwsze zebranie 3/4 
członków się nie stawi, zwołuje zarząd po 
upływie 2 tygodni w tym celu drugie Walne 
zebranie, które decyduje bez względu na ilość 
obecnych. 
W obu wypadkach potrzeba do rozwiązania 
Koła 2/3 obecnych członków. 

ŹRÓDŁA:

1.Protokólarz Koła od 1955 do 1963

2.Protokólarz Koła od 8.11.1964 do 7.01.1970 

3.Protokólarz Koła od 1969 do 1979

4.Książka łowczego Władysława Bugały od 
1.04. 1959 do 15.03 1975 

5.Łowiec Wielkopolski. Poznań 1907

6.Kronika Fotograficzna Władysława Bugały od 
1950 r.

7.Sprawozdania łowczego Bronisława 
Stępniaka

8.Źródła: K. Krawiarz. Kórnik 2012, 100 lat OSP 
w Kórniku. J. Budych. Oleśnica 2009. Leonard 
Dreczkowski Wielki Mistrz Rybacki (rękopis).

9.Dreczkowski L. 1907. Hodowla karpia. 
Łowiec Wielkopolski. Nr 1 : 74

10.Dreczkowski L. 1907. Rak i jego hodowla. 
Łowiec Wielkopolski Nr 1: 91 

11.Dreczkowski L. 1907. Sztuczny chów 
raków. Łowiec Wielkopolski Nr 1 : 120

12.Dreczkowski L. 1907. Kilka słów o 
wyrybianiu jezior. Łowiec Wielkopolski Nr 1: 
169

13.Dreczkowski L. 1907. Nieco o rybołówstwie 
w jeziorach dzikich. Łowiec Wielkopolski nr 1: 
225

14.Kazimierz Krawiarz [w:] Z dziejów Kórnika i 
Bnina. W okresie międzywojennym. 
Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2007. 
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 Antkowiak Maciej 

Antkowiak Łukasz 

Antkowiak Marcin 

Gatz Tadeusz 

Bartkowiak Michał 

Górski Jerzy 

Górski Tomasz 

Grześkowiak Henryk 

Gurboda Michał 

Hoffa Przemysław 

Jakubowski Mikołaj 

Jakubowski Witold 

Jasielski Zbigniew 

Kiczka Henryk 

Król Marcin 

Kowalewski Jacek 

Łukaszyk Przemysław 

Maliński Wojciech 

Maliński Przemysław 

Marciniak Grzegorz 

Marciniak Maciej 

Niemier Andrzej 

Niemier Hubert 

Niemier Dawid 

Niemier Hubert (junior) 

Niemier Roman 

Nowak Wojciech 

Nowak Marcin 

Ordanik Henryk 

Ordanik Jakub 

Przychodzki Wojciech 

Siejak Mieczysław 

Siejak Rajmund 

Suszka Tadeusz 

Szczepański Edward 

Tic Zbigniew 

Wdowczyk Roman 

Wojciechowski Jacek 

Wojciechowska Karolina 

Wojciechowski Lucjan 

Wrzeszcz Wojciech 

Wrzeszcz Włodzimierz 

LISTA CZŁONKÓW 
KOŁA ŁOWIECKIEGO nr 73 „KOGUT” w KÓRNIKU
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Edukacja przyrodniczo-łowiecka młodzieży

80lat  Koła Łowieckiego 
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III miejsce Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 
w Wojewódzkim Konkursie
Przyrodniczo-Łowieckim 
dla Szkół Podstawowych
województwa Wielkopolskiego 
w roku szkolnym  2013/2014

IX miejsce Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
w Wojewódzkim Konkursie
Przyrodniczo-Łowieckim 
dla Szkół Podstawowych
województwa Wielkopolskiego 
w roku szkolnym  2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
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Introdukcja zwierzyny
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Daniele

Kuropatwy

Króliki

Daniele

Bażanty

Zające
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Działalność gospodarcza
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Tradycje



jeleni 

danieli 
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Pozyskanie zwierzyny w latach 1935-2015

dzików 
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 lisów

zajęcy
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Pozyskanie zwierzyny w latach 1935-2015 c.d.

saren
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kuropatw 

Pozyskanie zwierzyny w latach 1935-2015 c.d.

lisy

zające

kuropatwy

jeleń

daniel

sarna

dzik
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Zestawienie pozyskania zwierzyny łownej w obwodach 200 i 320  
Koła Łowieckiego nr 73 „Kogut” w Kórniku
w sezonach łowieckich od 1935 do 2015

Nr obwodu: 435, 254 później 200   /   Nr obwodu  241, 260 później 320
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Zestawienie pozyskania zwierzyny łownej w obwodach 200 i 320  
Koła Łowieckiego nr 73 „Kogut” w Kórniku
w sezonach łowieckich od 1935 do 2015

Nr obwodu: 435, 254 później 200   /   Nr obwodu  241, 260 później 320 
c.d.
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MYŚLIWI ZE STARYCH FOTOGRAFII 
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Ptactwo
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Lisy, zające i bóbr
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Polowania zbiorowe
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Polowania zbiorowe
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 Rekordowe trofea 80-lecia 
zdobyte przez członków Koła 
na terenach dzierżawionych 

 Byk jelenia – 200,6 CIC
medal srebrny - rok pozyskania 2014 

Witold Jakubowski 

 Byk daniela – 172,41 CIC 
medal srebrny – rok pozyskania 2010 

Roman Niemier 

 Borsuk – 23,41 CIC
medal złoty – rok pozyskania 2008 

Mikołaj Jakubowski 

 Dzik – 121,15 CIC 
medal złoty – rok pozyskania 1948 

Adam Szumioski (†) 

 Sarna rogacz – 164,32 CIC
 medal złoty – rok pozyskania 1973 

Władysław Bugała (†) 
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Maciej Antkowiak 
daniel byk - brązowy 
sarna kozioł - srebrny 
Mikołaj Jakubowski
daniel - brązowy 
sarna kozioł - srebrny 
borsuk - złoty 
Witold Jakubowski 
jeleń byk - srebrny 
dzik - brązowy 
sarna kozioł: - złoty, 6 srebrnych, 
                                   5 brązowych 

 Wykaz zdobytych trofeów medalowych 
członków Koła w dzierżawionych obwodach 

Marcin Nowak
borsuk - srebrny 
Roman Niemier 
daniel byk - srebrny 
sarna kozioł: - złoty, 3 srebrne, 

  5 brązowych 
Wojciech Nowak 
sarna kozioł - 2 brązowe 
Edward Szczepański 
daniel byk - brązowy 
sarna kozioł - brązowy 
Włodzimierz Wrzeszcz 
sarna kozioł - brązowy 

80lat  Koła Łowieckiego 

nr 73 „KOGUT” w Kórniku
1935 - 2015

Koło Łowieckie nr 73 „KOGUT" w 
Kórn iku  je s t  odznaczone  ZŁOMEM 
najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku 
Łowieckiego. 

Członkowie Koła za ponad przeciętne 
zaangażowanie w pracy dla dobra przyrody i 
rozwoju łowiectwa zostali odznaczeni 
Medalami Polskiego Związku Łowieckiego. 

Górski Jerzy 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

Górski Tomasz 
- Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego 
  Łowiectwa 

Grześkowiak Henryk 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

Jakubowski Witold 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
- Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 
- ZŁOM
- Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego 
  Łowiectwa 

Łukaszyk Przemysław

Maliński Wojciech 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

Jakubowski Mikołaj
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

Marciniak Grzegorz 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

Marciniak Maciej 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
- Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego 
  Łowiectwa 

Niemier Roman

Nowak Wojciech 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
- Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 
- Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego 
  Łowiectwa 

Ordanik Henryk 

- Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 

Siejak Mieczysław 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

Szczepański Edward 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

Wojciechowski Lucjan 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

Wrzeszcz Włodzimierz 
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 

Odznaczenia członków Koła nr 73 
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Odznaczenia łowieckie



 Wykaz myśliwych, którzy otrzymali 
odznakę wewnętrzną 

Koła Łowieckiego nr 73 „KOGUT" w Kórniku 
„KOGUCIK" 

Brązowy Srebrny Złoty 

Antkowiak Maciej Antkowiak Maciej Jakubowski Witold 

Antkowiak Łukasz Górski Jerzy Nowak Wojciech 

Antkowiak Marcin Grześkowiak Henryk Ordanik Henryk 

Gatz Tadeusz Jakubowski Mikołaj Wojciechowski Lucjan 

Górski Jerzy Jakubowski Witold Wrzeszcz Włodzimierz 

Górski Tomasz Łukaszyk Przemysław 

Grześkowiak Henryk Maliński Wojciech 

Jakubowski Mikołaj Marciniak Grzegorz 

Jasielski Zbigniew Marciniak Maciej 

Łukaszyk Przemysław Nowak Wojciech 

Maliński Wojciech Ordanik Henryk 

Maliński Przemysław Siejak Mieczysław 

Marciniak Grzegorz Suszka Tadeusz 

Marciniak Maciej Szczepański Edward 

Niemier Andrzej Wojciechowski Jacek 

Niemier Hubert Wojciechowski Lucjan 

Niemier Dawid Wrzeszcz Włodzimierz 

Niemier Roman 

Nowak Wojciech 

Ordanik Jakub 

Przychodzki Wojciech 

Siejak Mieczysław 

Suszka Tadeusz 

Szczepański Edward 

Wojciechowski Jacek 

Wojciechowska Karolina 

Wrzeszcz Wojciech 
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Myśliwskie: bale i pikniki 
oraz „Jesień na Łęgach Mechlińskich”



0101
Zarząd Koła do 9 maja 2015 r. Zarząd Koła od 9 maja 2015 r.

Opracowanie merytoryczne:
Kazimierz Krawiarz
Witold Jakubowski

Konsultacja naukowa:
Mirosław Kwieciński
Fotografie z archiwum myśliwych.

Opracowanie graficzne i druk:
DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz
Śrem, Roweckiego 35, tel./fax 612841208, 506 116 296, 506 116 290
e-mail: biuro@drukarniasrem.pl    www.drukarniasrem.pl

Koło Łowieckie nr 73 „KOGUT” w Kórniku 
ul. Poznańska 27, Kórnik
adres korespondencyjny: ul. Dębowa 8, 63-020 Zaniemyśl

e-mail: sekretarz_kl73@wp.pl
tel. 
http://www.kogut.pzlow.net

Konto: 63 1090 1418 0000 0000 4105 5870

62-035 

512 006 687

NIP 785-14-19-955, Regon 630743006
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