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Do Garwolina przylechaly diany z różnych

stron Polski, znad morza i z gór, z Lubelszczy-

zny i lVlazur. Po porannej odprawie przeprowa-

dzonej przez prezesa kota Wlodzimierza Gór-

skiego panie ruszyly do kniei. Już w pierwszym

miocie Ewa Maj kulowym strzalem polożyla

dorodnego lisa. Następnie przytrafiio się tro-

chę pudel, choć w miotach bazancich sku-
teczność byla wysoka.

Na pokocie znalazly się 33 bażanty i jeden

lis. Królową zostata Ewa Ma1, wicekrólowaly

dwie kolezanki, Magda Królak i Basia Grynia.

Wyróznione panie otrzymaly statuetki zapro-
jektowane na tę okoIiczność przez lowczego
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Eugeniusza 0chnio, a wszystkim dianom

wręczon0 szklane kulawki z okolicznościowym
grawerunkiem oraz drewniane medaliony. Wie-

czorem odbyla się kolacja z tańcami w domku

myśliwskim, trwająca do późnych godzin.

Dziękujemy prezesowi Kótka N4yśliwskiego

Nr 1 w Garwolinie Wlodzimierzowi Górskiemu,

który towarzyszyl nam podczas calego pobytu,

towczemu Eugenluszowi 0chnio, .]erzemu Ta-

rańskiemu oraz Jaros,lawowi Kozickiemu, Zbi-

gniewowi i Kasi Miichalikom oraz wszystkim,

dzięki którym w garwolińskich lasach mogly-

śmy przeżyć kolejne niezapomniane chwile.

Maria Grzywińska

Diany na Mazowszu

27 listopada 2010 r. na dtugo pozostanie

w pamięci pań zrzeszonych w Klubie Pol-

skich Dian. W tym dniu bowiem Kólko My-

śliwskie Nr l w Garwolinle zorganizowalo
dla nich polowanie w garwolińskich lasach.

Spotkanie zainicjowala nasza klubowa ko-

leżanka Kasia Michalik, czlonkini ww. kola.

Pomysl zostal poparty stosowną uchwalą
na parę miesięcy przed polowaniem, aby

mieć czas na przygotowanie, dzięki czemu
wszystko bylo dopięte na ostatni guzik.

0prawę muzyczną lowów zapewniia Graży-
na Różycka z Warszawskiego Zespolu Sy-
gnalistów ,Echo".

0rężz historią

Podziwiając ciekawą i bogatą kolekcję kofeów
Mariana Zydonisa, seniora KŁ ,,Wrzos" w Lidz-

barku Warmińskim, natrafilem na eksponat
przykuwający uwagę nie tylko rozmiarami, ale

i intrygującą historią. Jest to oręż kapitalnego

bieszczadzkiego odyńca, zdobytego kilkadzie-
siąt lat lemu w dramatycznych okoliczno-

ściach, Smieńelnie raniony nocarz (z górą

150 kg wagi) zdolal jeszcze zbić z nóg niefor-

tunnego lowcę, po czym runąl ze stromego

stoku, wlokąc ze sobą nieszczęśnika. Final na-

stąpil u stóp zbocza, gdzie pojedynek spoczął
w ostatnim leżu, tuż obok swego niedoszlego
pogromcy. Ten zaś potyczkę z szablastym wa-

tażką okupil ciężkimi ranami, a w ich efekcie

- dożywotnim kalectwem, Odnosząc slę do
przyslowia, skończylo się na tożu, lecz byto

o krok od mar.

W latach 70. zdobywca troleum podarowal

je koledze Marianowi w podzięce za borsucze

sadlo, którym kurowalsię zgruźlicy. Nie przy-

wiązywat on przesadnej wagi do trofeów, choć

obiektywnie trzeba przyznaó, że akurat ta zdo-

bycz wcale nie musiala wywolywać najprzy-
jemniejszych wspomnień, Rzemiosla lowiec-
kiego uczyl się na syberyjskiej zsylce, gdzie

bakcyl kolekcjonerstwa musial ustąpić pierw-

szeństwa praktycznym, aprowizacyjno-mer-

kantylnym walorom traperstwa. Na Wschodzie

też nabawil się suchot.

Choć wspaniale szable stracily na mocy

oraz urodzie po topornej preparacji - siekiera

odebrata im dobre 3 pkt za dlugość - i z tym

de{ektem uzbierało się jeszcze 113,7 pkt, da-

iących mocny brąz. Tyle wańości wymiernej,

bowiem oręż dla kolegi Zydonisa stanowi

przede wszystkim pamiątkę po nieźyjącym juź

dzielnym sybiraku.

Tekst i zdjęcie Łukasz Jędrych


