
PROGRAM 
WZ z okazji 60-lecia koła 

Skarszewy, 26 kwietnia 2008 r. 
 

 
1. Zdjęcia przed restauracją Zamkowa w Skarszewach. 

 Zdjęcie wszystkich obecnych z rodzinami ze sztandarem; 
 Zdjęcie samych członków ze sztandarem i prezesem ORŁ 

2. Sztandar koła zostaje wprowadzony i postawiony za stołem prezydialnym 

3. Prezes koła otwiera spotkanie, wita gości i zaprasza ich do stołu prezydialnego 
3.1. Błażej Konkol, wójt gminy 
3.2. Marek Gorski, prezes ORŁ 
3.3. Jerzy Bławat, prezes KŁ Głuszec 

4.2.Wita pozostałych gości, myśliwych i ich rodziny. 

4. Prezes przypomina historię koła, protokół założycielski, pierwsze lata koła, byłych 
członków oraz współpracę z kołami, których przedstawicieli zaproszono na dzisiejszą 
uroczystość. 

5. Przedstawiciel PZŁ, prezes ORŁ Marek Gorski kieruje do zgromadzonycho kilka słów 
w imieniu Zrzeszenia: 

5.1. Do dekoracji Złotym Medalem Zasługi występuje poczet sztandarowy, 
przypinanym do sztandaru przez prezesa ORŁ Marka Gorskiego. 

5.1. Medalami Zasługi Łowieckiej udekorowani zostają:  
 Jerzy Makowski – Medal Srebrny 
 Marek Szymborski – Medal Srebrny 
 Ireneusz Ożóg – medal Brązowy 

5.1. Medalami za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej udekorowani zostają: 
 Jerzy Makowski 
 Marek Szymborski 
 Ireneusz Ożóg 
 Andrzej Nowacki 
 Zygmunt Kowalczyk 

6. Prezes Koła dziękuje za odznaczenia i rewanżuje się medalami 60-lecia koła dla: 
 Marek Gorski (+ znaczek do kapelusza i zegar okolicznościowy) 
 ZO PZŁ w Gdańsku 
 Piotr Ławrynowicz, Przewodniczący ZO PZŁ 
 Andrzej Lipka przew. Komisji Etyki i Tradycji ORŁ w Gdańsku 

7. Głos zabiera Wójta gm. Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
 Prezes wręcza Wójtowi medal 60-lecia + znaczek do kapelusza  
 Prezes wręcza pamiątkowy zegar, do powieszenia w UG 

8. O głos poproszeni są przedstawiciele kół zaprzyjaźnionych z KŁ Cietrzew:  

 Jerzego Bławata, prezesa KŁ Głuszec i po wystąpieniu prezes wręcza medale 60-
lecia dla koła oraz i na jego ręce dla łowczego Jana Bieschke + znaczki do kapelusza 

 Karola Kozaka łowczego KŁ Jeleń i po wystąpieniu prezes wręcza medale 60-lecia 
dla Koła oraz Jana Malinowskiego prezesa + znaczki do kapelusza. 

 Prezes odczytuje list od zarządu KŁ Odyniec podpisany przez prezesa Witolda 
Żagiella oraz wiersz napisany przez niego. Medal 60-lecia zostanie wręczony W. 
Żagiellowi przy najbliższej okazji. 



9. Odczytana jest plakietka pamiątkowa od firmy Hunter Wild i jej dyrektora regionalnego 
M. Chyczewskeigo. 

10. Wręczone zostają plakietki dla króli polowań sezonu 2007/08 kolegom R. Dobek, M. 
Szymborskiemu i P. Caboniowi 

11. Prezes wręcza ufundowane przez siebie upominki za efektywność polowania w 2007/08 
roku. 

 Marek Szymborski – 2.31 razy – 43,3% skuteczności 
 Zenon Dyś – 3,45 razy – 30,0 % skuteczności 
 Piotr Gawlicki – 4,00 razy – 25,0 % skuteczności 
 Andrzej Nowacki – 4,80 razy – 20,8 % skuteczności 
 Zbigniew Szymborski – 7,00 razy – 14,3 % skuteczności 
 Roman Dobek i Edmund Nieżórawski w obw. 115  

12. Prezes wręcza wyróżnienia dla króli polowań 5-lecia 2003 – 2008 nagrodzonych 
zegarami, dla:  

a. Roman Dobek 
b. Ireneusz Ożóg 
c. Paweł Caboń 
d. Marek Szymborski 
e. Piotr Gawlicki  - wręcza kol. Szymborski prezesowi za 5-te miejsce 

13.  Medale 60-lecia koła wręcza gościom prezes koła, a znaczki do kapelusza łowczy. 

 Leszkowi Kędzierskiemu, KŁ Głuszec; 
 Edwardowu Wójcikowi, KŁ Diana 

14. Wręczone zostają medale 60-lecia koła, znaczki do kapelusza oraz dyplomy za staz 
ponad 14 lat w kole dla wszystkich członków obecnym na obchodach. Medale i dyplomy 
wręcza prezes koła na środku sali, a łowczy znaczki do kapelusza 

15. POSIŁEK gorący, po posiłku c.d. 

16. Konkursu z nagrodami zegarami, po części obiadowej, na temat: 

 konkurs wiedzy łowieckiej dla myśliwych; 
 konkurs wiedzy łowieckiej dla członków rodzin, nie myśliwych. 
 Licytacja zegara dla sponsora wina do obiadu 

 


