
ZŁOTY ROGACZ  

SREBRNE SZABLE 
 

W dniach 27 – 28 lipca 2018 roku po raz 25 myśliwi Wojskowego 

Koła Łowieckiego Diana Sulechów spotkali się aby podtrzymywać wieloletnią 

tradycję integracyjnego polowania na kozły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygnał „Zbiórka myśliwych„ zagrany przez 

kolegę Grzegorza Walkowiaka przywołał uczestników 

przed stanicę Koła Diana, gdzie po wysłuchaniu 

kolejnego sygnału „ Powitanie” Prezes Koła rozpoczął 

odprawę myśliwych przed polowaniem. Zgodnie ze 

zwyczajem powitał zaproszonych gości, myśliwych 

Koła oraz łowisko. Następnie omówił gatunki 

zwierzyny do pozyskania, regulamin polowania 

integracyjnego oraz zasady wyceny i nagradzania 

zwycięzców polowania. Pokrótce przypomniał zasady 

bezpieczeństwa i omówił program całego polowania. Po 

losowaniu zagrano sygnał „Apel na łowy” po czym brać 

łowiecka ruszyła do kniei po myśliwską przygodę. 

Polowanie polegało na wieczornym i porannym 

wyjściu na kozły oraz nocnym polowaniu na dziki. 

Większość po zapisaniu się do „Książki pobytu 

myśliwego na polowaniu indywidualnym”, od razu 

rozjechała się we wcześniej upatrzone kierunki, gdzie 

już od kilku dni obserwowali rogacze. Inni dopiero 

zaczęli się zastanawiać gdzie pojechać, jaki sektor 

wybrać aby szczęście dopisało i św. Hubert podarzył. 

Tradycyjny pokot odbył się na drugi dzień, po 

porannym wyjściu. Myśliwi, szczególnie Ci, którym 

udało się pozyskać zwierza stawili się zgodnie z planem 

i przedstawili swoje zdobycze do wstępnej wyceny. 

Pokot prowadził także Prezes. Pozyskano 5 kozłów. 

Prowadzący omówił wyniki polowania. Zagrano sygnał 

„Sarna na rozkładzie”, Prezes podziękował wszystkim 

myśliwym i zakończył polowanie. Na koniec zagrano 

sygnały „Koniec polowania” i „Darz Bór”, których 

myśliwi wysłuchali ze zdjętymi nakryciami głowy. 



 
Kolejnym przedsięwzięciem, popołudniowy, 

drugiego dnia polowania, było spotkanie integracyjne 

członków Koła, którzy przybyli wraz z małżonkami 

lub osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych, 

zarówno przez myśliwych jak i Zarząd Koła, gości 

honorowych i przyjaciół łowiectwa. Wśród nich byli: 

Prezes ORŁ kol. Andrzej Skibiński, Sekretarz ORŁ kol. 

Andrzej Skiba, Prezes WKŁ Sokół Babimost kol. 

Zdzisław Atarowski, Zastępca Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Zielonej Górze lek. wet. Anna Starosta, 

koledzy: Ryszard Walkowiak i Grzegorz Walkowiak 

wraz z małżonkami oraz wielu innych gości.  

Na wstępnie Prezes Koła wręczył certyfikaty 

oraz pozostałe nagrody wszystkich zwycięzcom. Królem 

polowania został kol. Tomasz Szczeciński, wicekrólami 

koledzy: Zdzisław Bardziński, Stanisław Jałoszyński, 

Jacek Kaiser i Bogdan Wilczyński. Po ceremonii 

dekoracji zaproszono wszystkich do wspólnej biesiady 

w domku myśliwskim. A biesiadować było przy czym. 

Na wstępnie pyszna grochówka. Kol. Marek Śliwka 

upiekł jak zwykle wyśmienitego dzika, dostarczono 

kosz ryb wędzonych z „Rybackiej Chaty” w Wojnowie 

oraz pyszne wędliny własnego wyrobu. Koleżanka 

Jadwiga Pawłowska przyniosła słodkie wypieki. 

Artykułem tym chciałbym w szczególności 

podziękować tym, którzy włożyli najwięcej wysiłku 

podczas przygotowania i organizacji naszego polowania 

integracyjnego. Ci, którzy kilka dni przed, pracowali 

nad tym aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. 

Aby jak zawsze osiągnąć sukces. Ci, którzy po 

polowaniu musieli rozliczyć wszystko i zadbać o ład  

i porządek  w domku i wokół. Są to nasi koledzy: 

Jacek Kaiser oraz Dariusz Kołodziejczyk. 

Dziękuję serdecznie za duże zaangażowanie  

w przygotowanie polowania oraz za codzienną postawę 

godną prawdziwego myśliwego.  

 
Tekst i zdjęcia: Robert Majdecki 

 


