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      Odznaka WKŁ Diana Sulechów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka obchodów 70-lecia 

Diana 
 

Raz w las się wybrałem, długo wędrowałem, 
ale odnalazłem, czego tak szukałem. 
Ptaki, co mnie znały, drogę wskazywały 
i przez szlak zawiły mnie przeprowadziły. 
Ponad strumieniem krzak rozchyliłem  
i ze zdumieniem sam zobaczyłem. 
 

Diana rozczochrana, w sukni za kolana, 
z łuku i we zwierza włócznią swą uderza. 
Łuk jej jest cisowy, włos jej kasztanowy, 
twarz jej jagodziana, suknia za kolana. 
Tylko ją złoty pas, łuk i strzały 
do tej ochoty obejmowały. 
 

Pośród boru żyje, ze strumienia pije, 
skórą się odziewa, błądząc między drzewa. 
Gdzie odyniec leci, kłami w mroku świeci, 
oto bystra strzała w sercu mu ostała. 
A gdy nad wrogiem dobędzie broni,  
złocistym rogiem puszczę rozdzwoni. 
 

Słucha leśna gęstwa głosu jej zwycięstwa, 
dęby się schylają, hołdy jej oddają. 
Dęby i dębiny, laski i leszczyny, 
puszcza jej powolna, Ona sama wolna. 
Gdy mnie ujrzała, grot nałożyła, 
świsnęła strzała i mnie przebiła. 
 

Diana zaś pomknęła, w ciemności zniknęła, 
i się śmiała śmiało, echo powtarzało. 
Ja zostałem smętny, przebity i wcięty, 
i nie zakochany, a zdenerwowany. 
Bo to bezczelność i brak sumienia 
Strzelać do ludzi bez ostrzeżenia. 
 

Jacek Kowalski, poeta i pieśniarz 



Tak tworzyła się historia… 

We wrześniu 1949 oficerowie: ppłk Leopold Łoziński, mjr Józef Chęciński,  
por. Witold Czarnecki oraz kpt. Zygmunt Babiński wraz z jedenastoma oficerami  
i 4 pracownikami Administracji Lasów Państwowych utworzyli grupę myśliwską przy 
pułku artylerii w Sulechowie. Data ta została później uznana za początek istnienia 
Koła. Natomiast w czerwcu 1954 roku odbyło się zebranie założycielskie gdzie koło 
przyjęło nazwę Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” Sulechów i zostało zarejestrowane 
w Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Zielonej Górze pod numerem 447. 

 

 
Po polowaniu – październik 1950 rok, od lewej siedzą koledzy: 

Zygmunt Babiński, Józef Chęciński, Leopold Łoziński i Witold Czarnecki 

 
Koło przechodziło burzliwe dzieje, tak jak powojenna historia naszego 

Państwa. Przechodziło wiele transformacji, choćby z podległości wojskowej do 
okręgowej – zielonogórskiej. Przeszło wiele zmian ustaw i rozporządzeń, choćby te  
z ostatnich kilku lat. Koło stworzyło się i po kilku latach podzieliło, tworząc koło Sokół 
Babimost. Zmieniało obwody kilkakrotnie. Mimo to koło działało nieprzerwanie. 
Szanując swoje korzenie, zawsze współpracowało z wojskiem i kultywowało tradycje. 
Można rzec, że Koło działa już dwa wieki, zaczęło swoja działalność w XX wieku  
i działa w XXI wieku. Dzięki współpracy będzie dalej istnieć i działać dla wspólnej 
satysfakcji myśliwych, rolników i społeczności lokalnej. 
 

   

We wrześniu 2009 roku, w dniu jubileuszu 60-lecia, Koło otrzymało sztandar.  



   Za działalność łowiecką, propagowanie kultury, tradycji i etyki łowieckiej oraz 
współpracę ze społeczeństwem Koło zostało odznaczone Medalem Honorowym za 
Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa 
Zielonogórskiego, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej a dniu jubileuszu 70-lecia, 
Kapituła Odznaczeń Łowieckich uchwałą z dnia 29 maja 2019 roku nadała WKŁ 
Diana „HONOROWY ŻETON ZASŁUGI” – ZŁOM, najwyższe odznaczenie łowieckie. 
 

 
 

Przebieg obchodów… 

W ramach obchodów 70-lecia Koła zaplanowano wiele imprez propagujących 
idee łowiectwa, pokazujące tradycje i kulturę oraz życie codzienne koła.  

Obchody zaczęły się w kwietniu. Propagując idee strzelectwa sportowego 
zorganizowano zawody strzeleckie o puchar 70-lecia koła na strzelnicy myśliwskiej. 
W zawodach zwyciężył kol. Dariusz Kołodziejczyk uzyskując 119 pkt na 150 
możliwych. Drugie miejsce zajął kol. Dawid Włoczkowski zbierając w trzech 
konkurencjach 118 pkt. Trzecie miejsce wywalczył kol. Marek Śliwka zdobywając  
w sumie 112 pkt. 

19 maja odbyło się jubileuszowe Walne 
Zgromadzenie Członków Koła  
w Dworze Kolesin. Srebrny Medal Zasługi 
Łowieckiej otrzymali koledzy: Zdzisław 
Bardziński, Jan Knop, Mieczysław Kruchlik, 
Tomasz Szczeciński. Brązowy Medal Zasługi 
Łowieckiej otrzymał kol. Tomasz Kruhlik. 
Odznaczenie Za Zasługi Dla Łowiectwa 
Zielonogórskiego otrzymali koledzy: Dariusz 
Joksz, Roman Jurkowski, Dariusz Stawik, 
Hubert Stryczyński. Walne zakończono 
uroczystym obiadem.  

Również w maju członkowie koła wzięli 
udział w obchodach Dni Sulechowa w ramach 
obchodów 700-lecia miasta. Zachowując 
tradycje sulechowskich hubertusów przeszli w 
korowodzie po ulicach miasta oraz wzięli udział 
w festynie „Lubuskie smaki” gdzie danie z dzika zajęło pierwsze miejsce w konkursie. 

W lipcu zorganizowano polowanie integracyjne połączone z biesiadą 
myśliwską. „Złoty rogacz – srebrne szable” dla myśliwych koła i zaproszonych gości. 

 



Główne obchody 70-lecia … 

Główne obchody zaplanowano na miesiąc wrzesień. Uroczystości rozpoczęła 
msza święta  w pięknym, zabytkowym kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Klępsku, którą prowadził ksiądz proboszcz Olgierd Banaś, leśnik  
z wykształcenia, ksiądz z powołania, historyk i bibliofil z zamiłowania. Następnie 
przeniesiono się do Sali Wiejskiej w Nowym Kramsku, gdzie odbyło się powitanie 
gości, wręczenie wyróżnień i bal myśliwski, a bawiono się do białego rana. 

 

 
 

Bal zaszczycili: Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej kol. Andrzej Skibiński, 
Łowczy Okręgowy kol. Jacek Banaszek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost kol. 
Sławomir Majsner, leśniczy do spraw łowieckich kol. Marek Bubernak, leśniczowie: 
kol. Wojciech Żyła i kol. Grzegorz Walkowiak – łowczy KŁ Grandel Przegubiel. 
Przedstawiciele kół łowieckich: Prezes WKŁ Sokół Babimost kol. Zdzisław Atarowski, 
Prezes KŁ Jeleń Babimost kol. Jerzy Szukała oraz kol. Robert Gasztyk z KŁ Jeleń 
Babimost, Przedstawiciel Prezesa KŁ Piast Sulechów kol. Dominika Gierlik oraz 
Łowczy kol. Jacek Matasek, Przedstawiciela Prezesa KŁ Dzik Zielona Góra kol. 
Maciej Kukanów. Przedsiębiorcy związani z łowiectwem: Państwo Zofia i Czesław 
Nadborscy oraz Państwo Teresa i Ryszard Walkowiak. Przedsiębiorcy rolni: Państwo 
Spiralscy, Państwo Cichy, Państwo Kubik. 

Wyróżniono: Srebrnym Medale Zasługi Łowieckiej kol. Marka Benyska, 
Brązowym Medale Zasługi Łowieckiej kolegów: Czesława Baszczyna, Jacka Kaiser 
oraz Leszka Sulka. Odznaką Za Zasługi Dla Łowiectwa Zielonogórskiego Panów: 
Andrzeja Spiralskiego i Stanisława Szukalskiego. Dyplomy uznania wręczono 
przedsiębiorcom rolnym Panom: Jackowi Cichemu i Pawłowi Kubikowi. Ponadto 
podziękowano za współpracę i wyróżniono nożem myśliwskim 70-lecia kolegów: 
Ryszarda Maja, Sławomira Majsnera i Jacka Banaszka. 



W dowód uznania dla małżonek myśliwych wręczono im odznaki „Żonom 
myśliwych za tolerancję”. Odznakę otrzymały Panie: Teresa Kruhlik, Maria Bartosz, 
Zofia Szczecińska, Bogumiła Knop, Danuta Bardzińska, Elżbieta Pietrusiewicz, 
Sylwia Sulek, Elżbieta Baszczyn, Krystyna Kruchlik, Małgorzata Matuszewska, 
Bogumiła Śliwka, Edyta Perz-Bartosz, Danuta Tatuśko, Ewa Stawik oraz Anna 
Jałoszyńska. 

 

 
 

Bal przygotowali koledzy: Tomasz Szczeciński, Jacek Kaiser, Leszek Sułek 
oraz Marek Śliwka, jadło przygotowało Koło Gospodyń z Nowego Kramska  
a przygrywał zespół muzyczny Black and White z Sulechowa. 

 

 
 
 
 
 
 



Ponadto … 

Przez wiele lat siedziba koła Diana mieściła się w Klubie Żołnierskim jednostki 
wojskowej, a do 2017 roku adresem koła był adres pułku. W dowód uznania oraz  
z wdzięczności za okazaną wielokrotnie pomoc dla myśliwych Zarząd Koła wystąpił  
z wnioskiem o nadanie odznaczenia dla 5 Lubuskiego pułku artylerii. 

Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze Polskiego Związku Łowieckiego, 
przychylając się do wniosku, uchwałą z dnia 31 sierpień 2018 roku nadała Odznakę 
Za Zasługi Dla Łowiectwa Zielonogórskiego dla 5 Lubuskiego Pułku artylerii  
w Sulechowie. Odznakę w dniu święta pułku, na placu ratuszowym w Sulechowie, 
wręczył Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej kpt. rez. Andrzej Skibiński oraz 
Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Diana Sulechów ppłk rez. Robert Majdecki. 

 

 
 

Ostatnim elementem obchodów będzie, w grudniu, organizacja powiatowego 
polowania wigilijno-noworocznego. Koło zamierza zakończyć obchody jubileuszu 
zapraszając kolegów z Zarządu Okręgowego i komisji problemowych oraz kolegów  
z zaprzyjaźnionych kół łowieckich na jedno z najważniejszych polowań w tradycji 
łowieckiej, i na zakończenie połamać się opłatkiem, złożyć życzenia i usiąść do 
symbolicznej wieczerzy wigilijnej, zgodnie z łowiecka tradycja. 

 
W roku 2011 wydano monografię koła „Dzieje Wojskowego Koła Łowieckiego 

„Diana” Sulechów 1949-2009 autorstwa Jana Mielżyńskiego i Bogdana 
Wilczyńskiego. Monografia ta opisuje dzieje koła od utworzenia do roku 2009. 

W roku jubileuszu 70-lecia koła wydane będzie kolejne wydawnictwo, 
suplement do poprzedniej monografii opiewający na lata 2019 – 2019 czyli dziesięć 
ostatnich lat z życia koła zebrane i opisane przez kol. Bogdana Wilczyńskiego.  

 
Robert Majdecki 


