
1. Tadeusz Marynowski 1946 – 1947 
Jeden z głównych ( wraz z Adamem Godulą) założycieli KŁ Szarak. Dyrektor Zakładów Obuwia BATA w 
Radomiu. 
 

2. Adam Godula –1947 - 11.07.1971+ 
Urodzony 3.02.1911 w Brodach w woj. krakowskim. Po ukończeniu Szkoły Rzemiosł Różnych w 
Krakowie związany z przemysłem skórzanym. Przedwojenny myśliwy. Wstąpił do PZŁ w 1929 roku. 
Zatrudniony w Zakładach Obuwia BATA, a potem jako główny inżynier w Wytwórni Części 
Zamiennych w Radomiu. Jeden z głównych założycieli KŁ Szarak w 1946 roku. Był prezesem koła od 
1949 roku do śmierci w dniu 11.07.1071r. Zabiegał o pozyskanie terenów łowieckich dla koła. 
Większość pierwszych umów dzierżawy terenów jest sygnowana jego podpisem. Inicjator introdukcji 
danieli, zajęcy, bażantów. Trofeista. Pozyskane przez niego w 1964 roku łopaty daniela ,wycenione na 
173,44 pkt. CIC były do 1973 roku rekordem Polski. Znakomity strzelec. W 1969 r. zdobył na 
Zawodach Krajowych we Wrocławiu tytuł Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego. Był inicjatorem i 
współtwórcą budowy strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Działacz PZŁ. Pierwszy, powojenny Łowczy 
Grodzki miasta Radomia. Pełnił liczne funkcje we władzach powiatowych i wojewódzkich PZŁ. 
Odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
 
 

3. Grzegorz Wardyński – 19.10.1971 – 21.09.2003 + 
Urodzony 9.05.1928 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1953 
roku. Po ukończeniu studiów nieprzerwanie związany z Radomiem. Pracował miedzy innymi jako 
ordynator oddziału chirurgii w szpitalu przy ul. Tochtermana w Radomiu. Lekarz chirurg , 
specjalizujący się w chirurgii ogólnej. W 1979 uzyskał tytuł doktora medycyny. W 1994 przeszedł na 
emeryturę, ale jeszcze do 1998 roku pracował w szpitalu. Wyszkolił liczne grono lekarzy.  
Zapalony myśliwy, dusza towarzystwa. Znał mnóstwo dowcipów i anegdot. Wstąpił do PZŁ w 1946 
roku. Członkiem koła został w 1953r. Funkcje w kole, które sprawował: 
1954 – 1955 – członek komisji rewizyjnej, 
29.04.1955 do 21.10.1960 - skarbnik, 
21.10.1960 do 18.02.1963 i 6.03.1967 do 19.10.1971– łowczy, 
19.10.1971 do śmierci w dniu 21.09.2003 – prezes. 
Pełnił liczne funkcje we władzach powiatowych, wojewódzkich, okręgowych i krajowych PZŁ. Po 
reformie administracyjnej kraju w 1975r. był pełnomocnikiem NRŁ ds. organizacji struktur 
wojewódzkich. Na pierwszym Zjeździe Wojewódzkim został wybrany z-cą przewodniczącego WRŁ, a 
od 1986 do 2003 roku był nieprzerwanie prezesem najpierw WRŁ, a potem ORŁ w Radomiu. Był 
członkiem NRŁ i ZG PZŁ. Przewodniczył Komisji Strzeleckiej ZG PZŁ. Przez wiele lat był lektorem i 
egzaminatorem w województwie i okręgu radomskim. Przekazywał swoją bogatą wiedzę na tematy 
łowieckie całym pokoleniom radomskich myśliwych. Świetny strzelec i propagator strzelectwa. 
Współtwórca strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Posiadał tytuł Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego. W 
uznaniu jego zasług dla rozwoju strzelectwa w 30.04.2005 roku strzelnica w Piastowie została 
nazwana jego imieniem, a od 2018 roku odbywa się na niej Memoriał Dr Grzegorza Wardyńskiego 
mający status zawodów centralnych. Trofeista. Jego kolekcja medalowa jest największą dotychczas w 
dawnym województwie a obecnie okręgu radomskim i liczy 30 pozycji ( pomimo, że doktor nie żyje 
już od 2003 roku). Składa się ona przede wszystkim z parostków rogaczy ( w tym 7 złoto medalowych) 
i oręży dzika ( 1 złoto medalowy), brązowo medalowe łopaty daniela. Medalowe wieńce jeleni 
pozyskiwał poza okręgiem radomskim. Jego trofea były prezentowane na licznych, 
międzynarodowych wystawach łowieckich. Odznaczony Brązowy, Srebrnym i Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej oraz Honorowym Żetonem Zasługi – Złom.  
Bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci łowiectwa radomskiego. 
  



 

4. Konrad Kieszkowski - 29.05.2004 – 18.11.2007 +  
Urodził się 1.01.1951r. Absolwent Liceum im. T. Chałubińskiego w Radomiu. W 1976 r. ukończył 
Akademię Medyczną Wydział Lekarski w Warszawie. Był lekarzem specjalistą II stopnia z chirurgii 
urazowo –ortopedycznej oraz z rehabilitacji medycznej. Zawodowo związany przede wszystkim z 
Radomiem. Pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Poliklinice MSWiA, Wojskowej 
Poradni Specjalistycznej, Przemysłowym ZOZ, a także w Akademickim Centrum Rehabilitacji w 
Zakopanem. 
4.05.1982 został przyjęty na staż kandydacki w KŁ Szarak. Staż ukończył w 1983 roku. W styczniu 
1984 roku został przyjęty w poczet członków koła. 24.05.1991 został wybrany wice łowczym. Funkcję 
tą pełnił do 29.06.1994. Od 29.06.1994 do 19.7.1997 był członkiem komisji rewizyjnej. 29.05.2004 
został wybrany prezes koła. Funkcję tą pełnił do śmierci w dniu 18.11.2007. 
Wraz z Włodzimierzem i Wiesławem Tam oraz swoim bratem – Tomaszem ufundowali w 2005 
kapliczkę pw. Świętego Huberta, umiejscowioną w środku obwodu 602.  
W 2006 roku został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
 

5. Jacek Michalski – 17.05.2008 – nadal 
Urodził się 19.07.1961 r. Absolwent Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu. W 1985 r. ukończył 
Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Został sędzią. Obecnie jest 
sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 1997 – 2002 był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego 
PZŁ w Radomiu. W latach 2002 – 2005 Sędzią Okręgowego Sądu Łowieckiego w Radomiu. W kole 
pełnił funkcję sekretarza od roku 1997 do 2004. W latach 2005 – 2008 był członkiem zarządu koła. 
17.05.2008 został wybrany prezesem koła. Od 2008 r. pełni tą funkcję nieprzerwanie.  
12.06.2018 został powołany na stanowisko członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu. 
Odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. 


