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Od Autora  
 

ecyzją Zarządu Koła z 1997 roku postanowiono opracować „Historię” Koła. 
Pierwotnie , „Historia” miała obejmować okres 45-lat istnienia Koła, jednak , 
następne-kolejne  ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Koła, spowodowały 

zmiany dotyczące opracowania „Historii” Koła  za okres 50-lecia czyli za lata 1952-
2002. Dla opracowania "Historii"  Koła powołano zespół w składzie:  Jan 
Salamończyk, Marek Szymanowski, Tadeusz Kluczyk. Pracę zespołu  - ze strony  
Zarządu Koła- wspomagał Sekretarz Zarządu Jacek Salamończyk. Uchwałą  Zarządu 
Koła i WZD członków Koła z maja 2007 roku, zdecydowano aby „HISTORIA „ objęła 
okres  60-ciu lat istnienia  Koła. To zadanie powierzono nowemu zespołowi 
redakcyjnemu. Zespół pracował w składzie - Jan Salamończyk, Jerzy Sielski,  Jan 
Sobolewski 
Wiele znaczących zdarzeń i wydarzeń, szczególnie w początkowym okresie 
funkcjonowania koła Witold Gielo,  Jan Nowak,  nie jest udokumentowane. Dlatego 
też , odtworzenie ważnych zdarzeń w pierwszym okresie jego istnienia konsultowano 
z wieloma kolegami , którzy z autopsji  odtwarzali to co zostało im w ich pamięci. 
Wiele cennych informacji przekazał Witold Gielo,  Jan Nowak Jacek Sternik,  Marian  
Dobrogojski,  Tadeusz Byzia oraz  Władysław Aniołek 
Szczególnie cenne uwagi i informacje przekazał nam  Władysław Aniołek – jeden z 
założycieli Koła i aktywny w organizowaniu jego funkcjonowania  w początkowej fazie 
jego istnienia. Konsultacyjną rozmowę w tej sprawie , autor opracowania odbył z ww. 
w obecności Sekretarza Zarządu Koła - Jacka Salamończyka. Niniejsza „Historia”  
zawiera m.in.: 
 

 Kalendarium - najważniejsze wydarzenia w "życiorysie" Koła 
 Nazwiska kolegów piastujących statutowe funkcje we władzach Koła 
 Dokumenty  formalno – prawne oraz dokumenty sprawozdawcze z prac 

Zarządów Koła. 
 Zdjęcia dokumentujące statutową działalność Koła oraz pokazujące różne 

okoliczności towarzyszące uprawianiu myślistwa przez  członków  naszego 
Koła. 

 Prezentacje aktualnie posiadanych obwodów łowieckich, wraz z ich 
mapami, opisem lokalnych biotopów oraz wyszczególnieniem bytujących 
gatunków zwierzyny. 

 Wiersze poetki Zofii Szczęsnej – dedykowane dla  Koła.  Kilka wierszy i 
anegdot naszych kolegów z Koła. 

 Prezentacja większości członków naszego Koła z nazwiska i imienia nie tylko 

D 
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w wykazie członków Koła ale także w sytuacjach, zdarzeniach, faktach, 
mających miejsce w różnych czasach, w różnych miejscach i w różnych 
zdarzeniach tworzących rzeczywistą historię  Koła.  

 
Historię Koła tworzą jego członkowie. Fakty – zdarzenia – wydarzenia w 
funkcjonowaniu Koła, różnie rejestrowane – to przyjemna lektura dla aktualnych 
członków Koła, dla ich rodzin, dla naszych miłośników, sympatyków jak i historyczna 
dokumentacja dla naszych następców.  
 

 
Fot.1 – pierwsza  prezentacja historii Koła na 50-lecie, skupiła uwagę nie tylko jej twórców ale i gości. 

Skępe –wrzesień 2002 r. 
 
Po raz pierwszy przewodniczący zespołu redakcyjnego  Jan Salamończyk  
zaprezentował opracowanie  pod nazwą „HISTORIA I KRONIKA KOŁA ŁOWIECKIEGO 
ŻERAŃ” na uroczystym spotkaniu w Skępe  z okazji jubileuszu  50-lecia istnienia 
Koła.  Przedstawione materiały , dokumentacja, zdarzenia, fakty i wydarzenia oraz 
komentarze do nich , spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych. Duże 
zainteresowanie prezentowaną inicjatywą wykazali  zaproszeni na obchody 50-lecia 
Koła nasi goście 
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WSTĘP  
 
 
Historyczny i organizacyjny rozwój łowiectwa w Polsce 

 
owiectwo, a ściślej polowania to zajęcie, które towarzyszyło człowiekowi od 
czasów prehistorycznych. Na przestrzeni tysiącleci zmieniały się tylko cel, 
organizacja i prawo polowania. Dla człowieka pierwotnego, a także dla 

dalszych cywilizacji, podstawowym celem polowania było zdobycie pożywienia, 
okrycia i narzędzi pracy. Organizacja polowania tamtejszych okresów , to 
doskonalenie sposobów osaczania i upolowania zwierzyny. 
PRAWO  polowania zaczyna funkcjonować wraz z rozwojem cywilizacji .  Z prawa tego 
korzystają głównie osoby panujące, dla których polowanie staje się przywilejem. W 
okresie 1000-lecia państwa polskiego przywileje te,  początkowo dotyczące wąskiej 
grupy społeczeństwa, nadawano stopniowo szerzej w oparciu o zmieniające się prawo 
i opracowywane procedury. Najwcześniej przywilej polowania otrzymywali panujący 
książęta oraz rycerstwo, następnie  prawo takie otrzymało duchowieństwo oraz 
dostojnicy świeccy. W XIV i XV wieku prawo polowania powiązane zostaje z prawem 
do gruntu. Wówczas to , znacznie powiększyła się grupa osób uprawiająca łowiectwo. 
Z przywileju tego korzystała bowiem bogata i drobna szlachta , mieszczaństwo, a 
także sołtysi. Król Polski Zygmunt August nadaje chłopstwu prawo do polowania  w 
dobrach królewskich, na takie gatunki zwierząt  jak wilk, lis, oraz zając. 
 
POWSZECHNOŚĆ polowania spowodowała konieczność zebrania procedur i zasad 
łowieckich w formy prawne. Takimi pierwszymi aktami prawnymi stały się tzw. 
„Statuty Litewskie” wydane w latach 1529, 1566 i 1588, a także „Ustawa Łowiecka z 
1775 roku”. Wszystkie te przepisy łączyły prawo do polowania z własnością gruntu. 
Bez zgody właściciela gruntu, nikt nie miał prawa na nim polować. Wraz z kolejnymi 
rozbiorami Polski, traciły moc prawną dotychczasowe przepisy, które jako jednolite 
dotychczas dotyczyły całego kraju. Zastępowały je akta prawne wydawane przez 
zaborców i obowiązujące na przynależnych im terytoriach. Łowiectwo przybrało 
charakter rabunkowy. Szerzyło się kłusownictwo, a polowania stały się powszechne, 
bez poszanowania zarówno prawa własności jak i jakichkolwiek okresów ochronnych 
dla zwierzyny. Rezultatem tego było wytępienie niektórych gatunków zwierzyny , 
głównie łosi, niedźwiedzi i żubrów. W tych warunkach trudno było myśleć o 
organizowaniu poprawnej gospodarki łowieckiej, gdyż zaborcy nie pozwalali na 
organizowanie polskich organizacji i stowarzyszeń dla kultywowania tradycji 
łowieckich. Szczególnie drastyczne zakazy obowiązywały w zaborach pruskim i 

Ł 
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rosyjskim. Jednak pomimo tych trudności, wpływowe osobistości jak i wpływowe 
grupy społeczne, później zwane stowarzyszeniami, podejmowały starania i 
działania dla unormowania i ujednolicenia zasad obejmujących uprawianie 
łowiectwa. Najwcześniej aktywność taką wykazały zorganizowane grupy na terenie 
Galicji i w Małopolsce. W zaborze austriackim liberalizacja zasad uprawiania łowiectwa 
nastąpiła najszybciej. Właśnie na terenie Galicji, powstały pierwsze organizacje 
myśliwskie, które są pierwowzorami dzisiejszego modelu organizacyjnego łowiectwa 
w Polsce. W 1862 roku , we Lwowie, zawiązuje się „Miejskie Towarzystwo 
Myśliwskie”. W 1862 roku, Hrabia Dzieduszycki zakłada „Galicyjskie Towarzystwo 
Łowieckie”. Była to wówczas organizacja prężna i bardzo aktywna, która to , już rok 
później zorganizowała pierwszą wystawę myśliwską we Lwowie. Ogromną historyczną 
zasługą GTŁ, było wydanie pierwszego czasopisma łowieckiego jakim był „ŁOWIEC”. 
Pierwszy numer tego miesięcznika ukazał się w styczniu 1878 roku. 
 
W zaborze rosyjskim warunki do tworzenia samodzielnych organizacji łowieckich były 
bardzo niekorzystne. Władze carskie zwalczały jakiekolwiek przejawy polskich 
inicjatyw i nie zezwalały na zrzeszanie się polskich myśliwych w jakiekolwiek formie. 
Pomimo tego, myśliwi z rejonu warszawskiego zdecydowali się na utworzenie właśnie 
w Warszawie „Oddziału Carskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa”. Taki 
Oddział powołano w Warszawie w 1889 roku ze wskazaniem terenu działalności na 
cały obszar Królestwa Polskiego. Następne podobne Oddziały powstawały dopiero po 
roku 1908. Zasługą Warszawskiego Oddziału CTPM było kontynuowanie wydawania 
czasopisma łowieckiego o tytule „ŁOWIEC POLSKI”. Pierwszy egzemplarz tego 
wydania ukazał się 20 marca 1889 roku. Czasopismo to odegrało olbrzymią rolę, w 
krzewieniu i promowaniu wiedzy i kultury łowieckiej na terenie zaboru rosyjskiego. 
 
„ŁOWIEC POLSKI”  ukazuje się po dzień dzisiejszy i jest podstawowym informatorem 
dla członków PZŁ co się dzieje w PZŁ , w Okręgach oraz w Kołach Łowieckich. W 
zaborze pruskim gdzie jednak obowiązywało nadal prawo uprawiania łowiectwa w 
powiązaniu z własnością gruntu prywatnego, kościelnego, gminnego czy 
państwowego, uniknięto rabunkowej gospodarki łowieckiej, wyniszczenia niektórych 
gatunków zwierzyny i uniemożliwiono rozwojowi kłusownictwa. Jednak ten system był 
bardzo zachowawczy. Nie inicjował on bowiem potrzeby zorganizowanej ochrony 
zwierzyny w skali całego regionu czy kraju. W tym celu , w 1906 roku na terenie 
Wielkopolski powstało „Poznańskie Towarzystwo Łowieckie”, które podjęło te 
dyktowane przez życie wyzwania. Wobec ówczesnych uwarunkowań znaczących 
sukcesów nie uzyskano. Po odzyskaniu niepodległości , między innymi sprawy 
organizacji i ustanowienia jednolitych zasad uprawiania łowiectwa w Polsce wymagały 
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poprawnego i prawnego uregulowania. Prof. Janusz Domaniewski  zgłosił propozycję 
utworzenia jednolitej – wspólnej organizacji łowieckiej integrującej wszystkie 
Towarzystwa dotychczas działające w poszczególnych regionach kraju. Propozycję 
taką zgłosił na XX Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego w dniu 11 
czerwca 1921 roku we Lwowie. Pomimo przychylnego przyjęcia tej propozycji, 
praktyczne działania były bardzo powolne. O postępach integracji organizacji 
łowieckich decydowali ich regionalni przywódcy.  Mimo to, postępy integracyjne 
następowały. W dniu 19 czerwca 1922 roku w Poznaniu, przy okazji „Sejmiku 
Myśliwskiego” powołano wspólną „Komisję Statutową” pod przewodnictwem 
Antoniego Wysockiego z Warszawy, która otrzymała zadanie opracowania projektu 
statutu dla organizacji pod nazwą  „CENTRALNY ZWIĄZEK POLSKICH 
STOWARZYSZEŃ ŁOWIECKICH”. Komisja w/w zakończyła swe prace w 1923 roku i w 
oparciu o przygotowane zapisy statutu w dniu 9 lipca 1923 roku zorganizowano 
Walne Zgromadzenie Organizacyjne Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń 
Łowieckich ---- i jest to data utworzenia pierwszej jednolitej dla całego kraju, 
organizacji łowieckiej w Polsce. W zebraniu tym, jako założycielskim, uczestniczyli 
przedstawiciele: 
 

 Towarzystwa Małopolskiego 
 Towarzystwa łowieckiego z Warszawy 
 Towarzystwa Ziem Wschodnich 
 Kół Myśliwskich z Brześcia, Białegostoku, Zamościa, Kowla, Kalisza, Puław, 

Płocka, Rypina i trzech kół warszawskich. 
 
Walne Zgromadzenie uchwaliło statut i postanowiło kontynuować wydawanie 
miesięcznika myśliwych pod nazwą „ŁOWIEC POLSKI”. Ogólna ilość myśliwych 
zarejestrowanych we wszystkich organizacjach w 1923 roku wynosiła 1600 członków. 
Kolejnym etapem prac nowo powołanej organizacji było przygotowanie nowej ustawy 
łowieckiej , która miała zastąpić dotychczas obowiązujące różnorakie ustanowienia i 
lokalne przepisy. Dokument taki przygotowano i ukazał się on jako rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie łowieckim z dnia 3 grudnia 1927 roku. W 
następnych latach Związek doskonalił formy organizacyjne. Opracowywano nowe 
regulaminy i przepisy. Między innymi uchwalono nowelizację statutu, utworzono 
Towarzystwo Hodowli Psów Myśliwskich. Uchwalono formy odznaczeń łowieckich 
ustalając m.in. odznaczenie „Medal  Zasługi Łowieckiej”---brązowy, srebrny i złoty, 
oraz ustanowiono odznaczenie w postaci „ZŁOMU” jako najwyższego odznaczenia 
łowieckiego. Zmieniono nazwę związku na „ Polski Związek Stowarzyszeń 
Łowieckich”. W tym momencie Związek liczy już około 4ooo członków. W 1936 roku 
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Związek przyjmuje nazwę która obowiązuje do dnia dzisiejszego i jest to nazwa 
„POLSKI ZWIĄZEK  ŁOWIECKI”.  
 
W przededniu wybuchu II wojny światowej PZŁ liczy około 12000 członków. Wybuch 
II wojny światowej spowodował całkowite zawieszenie działalności Polskiego Związku 
Łowieckiego. Uprzednio zdeponowana przez myśliwych broń została bezprawnie 
zabrana przez niemieckiego okupanta. Po wyzwoleniu pierwszych skrawków polskiej 
ziemi, już w listopadzie 1944 roku w Lublinie, terenowi myśliwi, przystąpili do 
reaktywowania Polskiego Związku Łowieckiego .  
 
W 1997 roku , po długich i kontrowersyjnych dyskusjach i polemikach nie bez 
znaczenia politycznych wpływów rządzących ugrupowań politycznych , Sejm 
Rzeczypospolitej uchwalił Ustawę ”PRAWO ŁOWIECKIE” która po mało znaczących w 
międzyczasie modyfikacjach obowiązuje aktualnie.  Salamończyk Dariusz brał czynny, 
merytoryczny udział w procesie legislacyjnym kolejnych nowelizacji USTAWY.  Oto 
Jego autorski komentarz: 
                                  „  ... Ustawa z dnia 13 października 1995 roku – Prawo 
Łowieckie była nowelizowana sześciokrotnie. Nie były to istotne zmiany , a wynikały z 
potrzeby uaktualnienia ustawy i dostosowania jej do norm prawa Unii Europejskiej. 
 
Jedna z nowelizacji dotyczyła przejęcia kompetencji wojewody przez marszałka 
województwa. W związku z tym samorząd województwa sprawuje administrację w 
zakresie łowiectwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Kolejna zmiana 
wprowadziła wydania zgody przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny na okres 
do sześciu miesięcy osobie, która weszła w posiadanie zwierzęcia w wyniku jego 
osierocenia, uszkodzenia ciała w wypadku lub w innych okolicznościach, pod 
warunkiem że ta osoba podejmie się koniecznej opieki nad zwierzyną i jej leczenia. 
Następne nowele umożliwiły odławianie drapieżników za pomocą pułapek żywiołowych 
przez koła łowieckie, a także zmieniły przepisy rozdziału dotyczące działalności 
gospodarczej w zakresie łowiectwa, przez co dostosowały je do wymagań ustawy o 
ograniczeniach barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw. Zmiany 
odnosiły się również do myśliwych – cudzoziemców polujących na terenie Polski i 
polegały na zastosowaniu wobec nich zasady wzajemności. 
 
Należy zwrócić uwagę, że coraz większego znaczenia dla funkcjonowania myśliwego 
w Polsce nabierają regulacje pokrewne łowiectwu, tj. przepisy bo ochronie zwierząt, o 
lasach, parkach narodowych, przyrodzie, jak również przepisy o broni i amunicji. 
Przykładem tego może być sytuacja, gdy kierowcy-myśliwemu odbierane jest 
pozwolenie na broń wskutek spowodowania przez niego kolizji drogowej pod 
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Ponadto w ustawie o ochronie 
zwierząt zlikwidowano przepis zezwalający na eliminację kłusujących psów z łowiska i 
zastąpiono go rozwiązaniem, z którego myśliwy prawdopodobnie nie będzie korzystał. 
Także przepisy podatkowe i ich interpretacja w coraz większym stopniu zaczynają 
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dotyczyć działalności kół łowieckich, np. w przypadku zamówienia prenumeraty 
czasopisma dla jednego z członków przez koło łowieckie dany myśliwy jest 
zobowiązany do zapłacenia podatku od powstałego dochodu. 
 
Zatem od ustalenia nowego Prawa Łowieckiego, tj. od 1995r, przepisy nie uległy 
znaczącej modernizacji. Nieliczne zmiany miały z reguły charakter ewolucyjny tzn. 
wynikały z dostosowania pewnych dziedzin łowiectwa do wymogów unijnych bądź z 
dotychczasowego funkcjonowania ustawy lub wpływu innych pokrewnych przepisów. 
Krótko mówiąc, były to typowe procesy legislacyjne. 
Jednakże pomimo takiego „spokoju legislacyjnego”, nie ustają dyskusje wśród 
myśliwych na temat zasad regulujących łowiectwo w Polsce. Część naszego 
środowiska popiera obecną strukturę organizacji PZŁ i stawia ją za wzór dla Europy. 
Niektórzy jednak krytykują przewodnią rolę związku i uważają, że jego zasady są 
niezgodne z ustawą zasadniczą, ponieważ PZŁ zakłada przymusową przynależność do 
jednej organizacji. Kiedy podejmuję tą kwestię, nie mam zamiaru przedstawić 
swojego poglądu na tę istotną sprawę. Chciałbym jednak dodać, że podobna historia 
miała miejsce kilka lat temu podczas tworzenia samorządu gospodarczego. 
Wysuwano wówczas takie same argumenty. Istniała jedna główna organizacja z 
powszechną przynależnością sprzeciwiająca się koncepcji wolności tworzenia wielu 
organizacji z dobrowolną przynależnością. Mimo wielomiesięcznych dyskusji ustawa o 
samorządzie gospodarczym nie powstała, a środowisko się podzieliło. Myślę, że w tej 
sprawie należy zawrzeć jakiś kompromis. Najważniejsze jest to, żeby nie naruszyć 
zasady, zgodnie z którą zwierzyna łowna w stanie wolnym, jako dobro 
ogólnonarodowe , jest własnością Skarbu Państwa. 
 
Inną ważną kwestię, na którą pragnę zwrócić uwagę, stanowi bezpieczeństwo na 
polowaniu. Niestety, przeanalizowawszy statystyki wypadków, można stwierdzić , że 
ich liczb rośnie. Do wypadków dochodzi najczęściej z powodu niestosowania się do 
podstawowych zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminu. Aby tego uniknąć, 
należy poprawić system szkolenia nowo wstępujących. Wydaje się, że przedstawienie 
zasad zachowaniu się na polowaniu i postępowania z bronią to za mało. Gdy 
uczęszczałem na kurs przygotowawczy do egzaminu na myśliwego, połowa zajęć była 
przeznaczona  na analizę wypadków na polowaniach. Obejrzane zdjęcia, szkice 
wydarzeń, tor lotu kuli i jej zasięg rażenia na zawsze utkwiły mi w pamięci. Podobno 
na obecnych szkoleniach mało czasu poświęca się na te tematy. 
 
Kolejna sprawa dotyczy postrzegania nas przez społeczeństwo. W dalszym ciągu 
kojarzeni jesteśmy z zabijakami, pijakami i rozrabiakami. Każdy z nas jednak pracuje 
na własną opinię – najczęściej pozytywną. We wszystkich środowiskach trafia się 
niestety tzw. „czarna owca”, która psuje dobrą opinię o większości. Główną rolę w tej 
sprawie powinny odegrać nasze władze, np. poprzez wdrożenie programu 
promującego łowiectwo i budującego dobrą opinię o myśliwych w społeczeństwie.. 
Intencje naszej organizacji są szlachetne. Dlatego kiedy weźmie się pod uwagę cele 
statutowe i zaangażowanie w prowadzoną działalność  , nie zasługujemy na złą 
opinię. Zjazdy- krajowy i okręgowe- w swoich uchwałach zobowiązywały organy PZŁ 
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do podjęcia działań służących poprawieniu wizerunku naszego myśliwskiego 
wizerunku. Każdy z nas wie, jak jest naprawdę. 
 
Następna kwestia, którą chciałbym poruszyć, odnosi się do stosunków 
międzyludzkich. W naszym kole relacje są w zasadzie poprawne. Polujemy 
indywidualnie i w grupach. Duże polowania zbiorowe odbywają się w dobrej 
atmosferze. Nie ma konfliktów. W wielu innych kołach relacje te nie przedstawiają się 
pozytywnie. Każda sprawa tocząca się przed koleżeńskim sądem łowieckim z jednej 
strony jest rezultatem przewinienia łowieckiego, z drugiej- konfliktu pomiędzy 
myśliwymi 
 
Możemy być dumni i szczęśliwi, że oddajemy się swej pasji , jaką jest łowiectwo. 
Wiele osób nam tego zazdrości. Polowanie stanowi dla nas doskonałą odskocznię od 
pracy i codziennych służbowych –profesjonalnych – biznesowych I prywatnych 
obowiązków.  Kontakt z przyrodą , także z innymi kolegami myśliwymi daje dam 
chwile osobistego relaksu i wytchnienia od trosk dnia powszedniego. Dlatego niech  
każdy z nas pamięta o czynieniu wszelkiego dobra na rze4cz ojczystej przyrody , o 
kultywowaniu wspaniałych polskich tradycji łowieckich, aby następne pokolenia 
myśliwych wzbogacały to hobby a członkowie Koła Łowieckiego  Żerań byli tego 
przykładem. „ 
 
                                                                    

MYŚLIWSKA  DOLA 
 

Po niebie płyną chmury 
Nad ziemią wieje wiatr 
A my na polowaniach 
Spędzamy tyle lat 
 

Białogard, Janów, Skępe 
Garbów, Drezdenko też 
Nie straszna nam pogoda  
Czy zamieć, słońce czy deszcz 
 

Naszym kolorem zieleń  
Muzyką lasu szum  
A światłem naszym księżyc 
Co świeci spoza chmur 
 

 
Autor:  Tadeusz Kluczyk , Warszawa kwiecień 1998 r. 

Przyroda wciąż nas goni 
Gdy pada śnieżny puch  
 I w mieście jest nam duszno 
A w lesie zwierza ruch 
 

Przygodą my związani 
Z przyrodą za pan brat 
I z przyjacielskim węzłem 
 Złączeni tyle lat 
 

Niech żyją nam myśliwi 
Przez szereg długich lat 
Niech żyje Koło „ŻERAŃ” 
Co ma pięćdziesiąt lat 

 


