
Z paletà i strzelbà Czasem przypadek zrzàdzi, ˝e
odkryjemy w sobie zainteresowania i zdolnoÊci, które konty-
nuowane i doskonalone, stanà si´ z czasem nie tylko pasjà,
ale i zawodem. Podobnie by∏o w przypadku Wies∏awa Paƒ-
czaka, myÊliwego-malarza z Ostródy. Jego zdolnoÊci ujawni-
∏y si´ ju˝ ponad 35 lat temu, jeszcze w szkole Êredniej, kiedy
próbowa∏ malowaç na p∏ótnie. Pierwsze próby polega∏y na
naÊladowaniu i kopiowaniu wielkich mistrzów, jak Rubens,
Cézanne, Wierusz-Kowalski czy Wojciech Kossak. Jak zwykle
na poczàtku, nie wszystkie prace by∏y udane, m∏ody artysta
zaczà∏ wi´c si´ uczyç i poznawaç techniki malarskie. Z cza-
sem uda∏o mu si´ dojÊç niemal do perfekcji.
Tematykà myÊliwskà Wies∏aw Paƒczak zainteresowa∏ si´ 20 lat
temu, kiedy na polowanie dewizowe przyjecha∏ Niemiec Haj-
ner Ahsendorf, który zamówi∏ kilka takich obrazów. Po tych za-
mówieniach przysz∏y nast´pne i tak malar-
stwo kolegi Wies∏awa sta∏o si´ jego zawo-
dem, a tematyka myÊliwska podstawo-
wym kierunkiem twórczoÊci. Wymaga∏o to
oczywiÊcie doskonalenia techniki, pozna-
wania zwierzyny, miejsc jej bytowania,
sposobu poruszania si´ i anatomii. 
NiedoÊcig∏ym wzorem dla kolegi Wies∏a-
wa jest malarz holenderski Rien Po-
ortvliet. Wykonywa∏ on do swych p∏ócien
wiele szkiców, uwzgl´dniajàc detale, bez
których nie powsta∏yby ˝ywe obrazy
z kniei. NaÊladowanie wzorów oraz per-
fekcyjnej kolorystyki obrazów tego mi-
strza pozwoli∏o Paƒczakowi na doskona-
lenie w∏asnego warsztatu. Z czasem ma-
lowanie obrazów z albumów czy zdj´ç ju˝ nie wystarcza∏o. Potrzebne
by∏y osobiste obserwacje zwierzyny i spostrze˝enia z ∏owiska. Malarz
postanowi∏ wi´c zostaç myÊliwym. 
Po odbyciu sta˝u kandydackiego i zdaniu egzaminu, siedem lat temu Wie-
s∏aw Paƒczak sta∏ si´ cz∏onkiem ko∏a ∏owieckiego „Drw´ca” w Ostródzie.
Od tego czasu coraz bardziej zacz´∏o go interesowaç malowanie scen
z polowaƒ. Niejednokrotnie podczas zasiadki na ambonie utrwalajà mu
si´ w g∏owie obrazy, które póêniej przenosi na p∏ótno. Zdarza si´, ˝e ma-
lujàc pewne epizody z polowaƒ czy ciekawsze trofea, kolega Wies∏aw na
odwrocie swoich prac umieszcza opis i zdj´cie. Zrobi∏ tak na przyk∏ad, kie-
dy strzeli∏ odyƒca, który nie mia∏ jednej fajki, dodatkowo zaÊ umiejscowi∏
niekompletny or´˝ na obrze˝u ramki obrazu. Jest to coÊ w rodzaju opo-
wieÊci o polowaniach. 
Wies∏aw Paƒczak zdaje sobie spraw´, ̋ e nie∏atwo jest zostaç cz∏onkiem do-
brego ko∏a ∏owieckiego, dlatego stara si´ sp∏acaç d∏ug kolegom, którzy mu
zaufali. Od kiedy zosta∏ cz∏onkiem PZ¸, prowadzi kronik´ ko∏a „Drw´ca”,
która zawiera nie tylko zdj´cia i opisy wydarzeƒ, ale jest te˝ bogato ilustro-
wana jego rysunkami. Ponadto opracowa∏ specjalnà kronik´ zwiàzanà

z obchodami 60-lecia ko∏a, dokumentujàcà wszystkie
imprezy organizowane w ramach tego jubileuszu.
Jak twierdzi, pasjà ∏owieckà zarazili go koledzy 
z „Drw´cy”: Andrzej Âliwa, Jerzy LeÊniewski i Leszek
¸odziƒski, którzy pomagali mu poznawaç myÊlistwo.
Du˝o zawdzi´cza te˝ by∏emu prezesowi Aleksandro-
wi Cudakiewiczowi i sekretarzowi Kazimierzowi 
Zawadzkiemu. Strzela wiele lisów, w jednym sezonie
jego ∏upem staje si´ czasem nawet 40 sztuk. Narze-
ka, ˝e w ostatnim strzeli∏ tylko 20. 

Dzi´ki ∏owiectwu Wies∏aw Paƒczak pozna∏ bardzo wielu ciekawych lu-
dzi. Zawiàza∏y si´ kontakty i przyjaênie, których bez malarstwa by nie
by∏o. Jest zapraszany na polowania do innych kó∏. Jego ko∏o „Drw´ca”
od kilku lat wspó∏pracuje z K¸ „Cyranka” w Inowroc∏awiu. Corocznie kie-
dy myÊliwi z Ostródy jadà do nich na ba˝anty, przywo˝à ze sobà obraz
namalowany przez Paƒczaka.
Od kiedy kolega Wies∏aw zaczà∏ pasjonowaç si´ tematykà ∏owieckà,
maluje sporo obrazów na zamówienie myÊliwych. JeÊli zatem ktoÊ chce
utrwaliç na p∏ótnie jakàÊ ciekawà zdobycz, powinien zrobiç zdj´cie,
a malarz sporzàdzi obraz, który b´dzie doskona∏ym udokumentowa-
niem tego faktu. Jego gabinet myÊliwski obok trofeów zdobi kilkanaÊcie
p∏ócien, cz´sto zwiàzanych z osobistymi obserwacjami wyniesionymi
z ∏owiska. Najwi´cej obrazów mo˝na zobaczyç i kupiç w Salonach Me-
blowych Barbary Paƒczak w Ostródzie, w sklepie myÊliwskim Janczew-
skiego w Olsztynie oraz w sklepie myÊliwskim w Elblàgu. 
Warto to wiedzieç, bo obrazy Wies∏awa Paƒczaka mogà byç ozdobà ko-
lekcji niejednego myÊliwego.
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