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ROZDZIAŁ II – PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIA 
 
 
POWOŁANIE KOŁA  
 

nformacje o pierwszych poczynaniach w sprawie powołania Koła 
Łowieckiego przy Fabryce Samochodów Osobowych, pochodzą od 
Kolegów , którzy pamiętają ówczesne czasy, oraz od Kolegów, którzy z 

przekazu swoich poprzedników, odtwarzają ze swojej pamięci fakty, zdarzenia, 
nazwiska. 
Wraz z decyzją budowy Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, na 
Żeraniu, organizowała się nie tylko załoga dla produkcji samochodów, ale 
powstawały również organizacje i związki dla zaspakajania potrzeb załogi o 
charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, a nawet hobbistycznym. Wówczas, 
była ku takim działaniom sprzyjająca atmosfera. Zapał do pracy, akcyjność 
przedsięwzięć, umiejętność pokazania aktywności społecznej, inicjatywy i 
inspiracja do tworzenia nowych form i nowych metod pracy w powojennej 
historii, powrót do historycznych procesów, to zjawiska codzienne w ówczesnej 
Polsce. Wśród załogi znaleźli się również miłośnicy łowiectwa. Nieznane jeszcze 
były formy organizacyjne działalności, ale chęci uprawiania łowiectwa, chęci 
kontynuowania polskich, bardzo bogatych łowieckich tradycji, były motywem 
formalnego samoorganizowania się i organizowania polowań.  
 
Wśród grupy kolegów , którzy podjęli inicjatywę zorganizowania Koła dla 
uprawiania polowań znaleźli się tacy Koledzy jak: KONCZEREWICZ Kazimierz, 
GIELO Witold, ANIOŁEK Władysław, KARNEJ Hubert, SZURAWSKI 
Stanisław, TYMIŃSKI Jerzy, KWIATKOWSKI  Konstanty, BAŁDYSIAK 
Stanisław, SIKORA J,  NOWAK Jan, NOWAK Zbigniew, PODDĘBSKI 
Edward. Pierwsze działania w okresie organizowania Koła w Fabryce tak 
wspominał Jan  NOWAK  „ ... pracując już w FSO, byłem nadal Sekretarzem 
Koła Łowieckiego przy Komendzie Miejskiej MO. Postanowiłem zatem szukać 
odpowiednich ludzi w FSO, aby założyć Koło Łowieckie w Fabryce. Okazało się , 
że takich zapaleńców jest już kilkunastu, i okazało się że Koło już istnieje, a 
niektórzy jego członkowie posiadają nawet broń ... ”.Wg odtworzonych 
informacji (aczkolwiek nie zawsze udokumentowanych) decyzją odnośnych 
władz administracyjnych Koło Łowieckie o pełnej nazwie –„ ROBOTNICZE  KOŁO  
ŁOWIECKIE  „ŻERAŃ” Przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie”– 
zostało zarejestrowane w listopadzie  1952. Formalnym  dokumentem, 
uzyskanym przez Koło, jest „Zaświadczenie” wydane przez Urząd Miasta 

I 
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Stołecznego Warszawy , Wydział Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1987 roku, znak RLŻ V.7138/71/87, potwierdzające 
rejestrację naszego Koła przez Prezydium DRN W-wa  Praga Północ w dniu 10 
marca 1960 roku. 
 
Pierwszy Zarząd Koła powołano na lata  1952-1956. Dyrektorem FSO wówczas 
był Tracikiewicz Antoni. Koledzy myśliwi, dobrze wspominają  współpracę z 
dyrekcją fabryki. Przede wszystkim, Koło od początku było bardzo samodzielne i  
nie żądało od Dyrekcji żadnej pomocy poza akceptacją powołania i istnienia 
przy Fabryce. Uzgodniono współpracę, organizowano wspólne spotkania, 
wspólne tzw. „czyny społeczne” itp. W fabryce stworzono dobrą atmosferę dla 
Koła perspektywę jego rozwoju. 
 

 

 
Dok.2 – Jeden z dokumentów z roku 1960 potwierdzającego nasze korzenie 

 
W pierwszej fazie organizowania się „ROBOTNICZE KOŁO ŁOWIECKIE przy FSO 
Warszawa” liczyło  13 członków. Wg uzyskanych, aczkolwiek  nie 
udokumentowanych informacji (ale bardzo prawdopodobnych ) pierwszymi 
członkami Koła byli: 
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 1.  Aniołek Władysław 
 2   Bałdysiak Stanisław 
 3.  Gielo Witold 
 4.  Karnej Hubert 
 5.  Kościński Stanisław 
 6.  Laskowski Władysław 
 7.  Nowak Zbigniew 
 8.  Poddębski Edward 
 9.  Szurawski Stanisław 
10. Sandomierski J 
11. Tymiński Jerzy 
12. Sikora Jerzy 
13. Kwiatkowski Konstanty. 

 
PIERWSZE OBWODY 
 

ierwszymi obwodami, w których polowali członkowie Koła Łowieckieg 
były tereny w okolicach Bródna i Białołęki, Brzezin, Jarczewa, Sannik, 
oraz Ostrołęki.   
 
W latach 1953-1956 Koło pozyskało kolejne obwody łowieckie w Skępe  

k/Torunia, w Garbowie k/Lublina oraz w Zaspach Małych. Pozyskanie obwodu 
łowieckiego w Zaspach Małych nastąpiło na zasadzie zamiany, oddaliśmy tereny 
w Sannikach w zamian za tereny koło Białogardu z pełną świadomością 
posiadania „gości” w postaci radzieckich wojsk zlokalizowanych na znacznej 
części naszego obwodu od strony Dargikowa i Żytelkowa. Na jak długo i co to 
będzie dla nas znaczyło, nikt wówczas nie kalkulował. Trwało to jednak ponad 
30 lat, a kłusownictwo żołnierzy stacjonujących na naszym terenie, niestety 
było częste i prawie bezkarne. Zwalczał to kłusownictwo miejscowy leśniczy, 
członek naszego Koła Adolf  Kostanek, aczkolwiek ze znikomym skutkiem, 
zresztą wiadomo z jakich względów. W latach 1952-1958 przybywało nam 
członków , nie tylko pracowników Fabryki Samochodów Osobowych, ale z 
innych instytucji i warszawskich  zakładów pracy. 
 
1958 rok - stan członkowski R.K.Ł.”ŻERAŃ” liczył 14 członków. Lata 1958-1977 
to dalszy dynamiczny wzrost ilości członków Koła. Wraz z tym  
zagospodarowywaliśmy poszczególne obwody, budowaliśmy ambony, zwyżki, 
paśniki. Powstały pierwsze własne bazy myśliwskie-hotelowe w Skępe k/Torunia 
i w Zaspach Małych k/Białogardu.  
 

P  
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Brązowym , Srebrnym Złotym Medalem Zasługi łowieckiej oraz najwyższym 
odznaczeniem łowieckim jakim jest „ZŁOM 
 
W 1961 roku wstąpili i do Koła następni członkowie między innymi:  
 

 Grotkowski Leszek 
 Laskowki Janusz 
 Zbroja Jerzy 
 Radzikowski Henryk 
 Kobylarz Antoni 

 
W 1963 roku stan Koła liczył   27 członków 
W 1969 roku stan Koła liczył   30 członków 
W 1972 roku stan Koła liczył   34 członków 
 
W 1967 roku, a więc w 15 lat istnienia naszego Koła, najaktywniejsi  nasi 
członkowie otrzymali pierwsze Medale  Zasługi Łowieckiej PZŁ. Byli to: 
 

 STERNIK Jacek 
 FURMAN Włodzimierz 
 ZBROJA Jerzy 
 GROTKOWSKI Antoni 

 
Ww. koledzy otrzymali pierwsze w naszym Kole , Brązowe Medale Zasługi 
Łowieckiej nadane przez Polski Związek Łowiecki. 
 
 
 
 

W 1960 roku Prezesem Zarządu Koła zostaje 
Jacek Sternik. Kol. Jacek STERNIK wstąpił do 
Polskiego Związku Łowieckiego w 1956 roku. 
Członkiem Koła łowieckiego „ŻERAŃ” został w 
1956r. W latach 1970-1973 sprawował  funkcję 
Łowczego Koła. Prezesem Zarządu Koła został 
po raz pierwszy w 1960 roku i sprawował tą 
funkcję do 1973r,  oraz po raz drugi obejmuje 
funkcję Prezesa Zarządu Koła w 1975 roku i 
sprawował ją do 1989 roku. Był członkiem władz 
Okręgu Warszawskiego PZŁ. Odznaczony  
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25-LECIE ISTNIENIA KOŁA 
 

1977 roku na specjalnym, okolicznościowym spotkaniu z okazji 25-
lecia Koła dokonano oceny stanu posiadania, oceniono możliwości  
dalszego rozwoju Koła. Eksponowano pozyskane przez członków Koła 

łowieckie trofea. W  koleżeńskiej i  sympatycznej atmosferze upłynęło 
okolicznościowe spotkanie. Koleżeńska atmosfera panowała zresztą na każdym 
zbiorowym polowaniu.  
 

                              
Fot.3 – W 25 rocznicę  istnienia Koła Łowieckiego „Żerań” Przewodniczący WZŁ w Warszawie Antoni 
Włodarczyk wręczył pierwsze odznaczenia łowieckie – na zdjęciu Antoni Włodarczyk , Jacek Sternik , 
Tadeusz  Byzia , Janusz Bowkiewicz , Jan Nowak ,  B Kietlińki i Stefan Pańtak 

 
 
Z okazji 25-lecia Koła , w 1977 roku kolejni Koledzy otrzymali  Brązowe Medale 
za Zasługi Łowieckie. Byli to: 

 BYZIA Tadeusz 
 BOWKIEWICZ Janusz 
 NOWAK Jan 
 KIETLIŃSKI Bogdan 
 PAŃTAK Stefan 

 

Lata 1972 - 1980 to okres największego wzrostu ilościowego Koła. Wstąpili do 
Koła kolejni Koledzy, a m.in. Zbigniew  RAJEWSKI  i jego dwaj synowie Adam i 
Ryszard RAJEWSKI, Jan SALAMOŃCZYK i jego dwaj synowie Jacek i Dariusz 
SALAMOŃCZYK, Jan SOBOLEWSKI. Marek SŁONCZEWSKI, Marian KARWAS, 
Tadeusz KLUCZYK , Eugeniusz KOWALSKI, MIĘSAK Dariusz i  Małgorzata 
Mięsak,  LIGOCKI W i wielu innych. 

W 
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Fot.4 – W 25 rocznicę  istnienia Koła Łowieckiego „Żerań” Przewodniczący WZŁ w Warszawie  Antoni 
Włodarczyk wręcza odznaczenie łowieckie m.in.  Januszowi Bowkiewicz  

 
 

     
 

                        Fot 5 Słonczewski Marek         fot 6 Sobolewski Jan         fot 7 Kluczyk Tadeusz  
 
W omawianych latach nastąpił także dynamiczny przyrost członków tzw. 
terenowych. Do Koła wstąpili m.in. OWERKO Jan i Zygmunt, z Janowa 
Podlaskiego, BEDNARZ Jan , ZIELIŃSKI Władysław,  z Zasp Małych, 
PAŚNIEWSKI Marek, JASTRZĘBSKI Andrzej, WIŚNIEWSKI Wiesław, 
SZCZĘSNY Jerzy ze Skępe k/Torunia, CHABIŃSKI Marian, MAZURKIEWICZ 
Marian z Kamionki i Markuszowa w obwodzie Garbów. Poza obwodem w 
Karwinie k/Drezdenka ,  gdzie do dzisiaj nie posiadamy zorganizowanej grupy 
terenowych 
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                             Fot 8 Kucharski Jerzy      fot 9 Kazubski Marian      fot 10 Gałązka Wiesław 
 
myśliwych, w pozostałych obwodach, powstały dobrze zorganizowane grupy 
miejscowych myśliwych, znacząco wpływających na gospodarkę łowiecką w 
poszczególnych łowiskach.  W 1980 r Koło liczyło  105 członków , w 1990 r Koło 
liczyło  114 członków. W 1997 r Koło liczyło  127 członków. 
 

     
 
                           Fot 11 Osiorek Antoni           fot 12 Sielski Jerzy     fot 13  Olszewski Zbigniew      
 

    
             
                             Fot 14 Pietrzak Edward      fot 15 Żegota Jan          fot 16 Szymanowski Marek 
 
W późniejszych już latach wstąpili do Koła dyrektorzy FSO , a wśród nich  
Andrzej TYSZKIEWICZ, Edmund  RAKOWSKI, oraz Romuald RYTWIŃSKI. 
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NOWE OBWODY ŁOWIECKIE 

 
1980 r , w wyniku aktywnych zabiegów i działań ówczesnego 
Dyrektora Naczelnego FSO,  Jerzego Bieleckiego,  pozyskaliśmy 
obwód łowiecki w Janowie Podlaskim oraz w Cieleśnicy. Tereny 

łowieckie w okolicy Cieleśnicy, musieliśmy jednak, stosunkowo szybko oddać. 
Dzięki wsparciu i pomocy Dyr. Jerzego Bieleckiego wybudowaliśmy bazy 
hotelowe w Skępe oraz w Zaspach Małych , a  Kolo otrzymało od dyrektora 
fabryki do własnej dyspozycji samochód „NYSA”. Jerzy BIELECKI niebawem 
został zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie jako PREZES HONOROWY 
KOŁA. 
 

 
Fot17/18 – W latach 80–tych w łowisku Skępe to również okres intensywnej budowy urządzeń łowieckich ; 
ambon ; paśników i zakładania poletek zaporowych. Na zdjęciach kol. Dariusz Mięsak i Bronisław 
.Lachowski w trakcie budowy ambony„ na garbie ” oraz  Tadeusz kluczyk , Marek Paśniewski , Stanisław 
Dobrzalski i  Dariusz .Mięsak  „ na byziowym zrębie ”  

 
W 1987 roku Jan Salamończyk jeszcze jako z-ca dyrektora Fabryki, 
wykorzystując dobrą współpracę  z Zarządem Lasów Państwowych, oraz 
osobiste kontakty z Dyrekcją OZLP w Szczecinie, uzyskał decyzję  pozyskania 

W 
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dla naszego Koła, kolejnego obwodu łowieckiego w centrum puszczy Noteckiej 
w nadleśnictwie Drezdenko.  

 
Fot.19/20/21 – Intensywności polowań w Kole towarzyszyła aktywność i masowy charakter prac       
społecznych na rzecz myślistwa. ; sadziliśmy drzewa na ugorach w obwodzie Janów Podlaski ( lata 1975-
85 ) ; sadziliśmy kasztany i drzewa pestkowe w obwodzie Skępe ( lata 1978-85 ). Na zdjęciu u góry Marian  
Dobrogojski oraz Stanisław  Dobrzalski. Na dolnych zdjęciach m. in Mieczysław Wojtowicz i  Stanisław 
Dobrzalski.   
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Fot.22/23 –angażując uczniów miejscowych szkół podstawowych zbieraliśmy z pól resztki kukurydzy i             
Buraków na karmę zimową dla zwierzyny ; szczególnie aktywnymi w tych akcjach byli :  T  Byzia , S 
Dobrzalski , M Dobrogojski , L Gęsicki , M Wójtowicz i T Kluczyk    

  

 
Wielką  pozytywną dla nas rolę w tej sprawie spełnił z-ca dyr. Zarządu Lasów 
Państwowych  Adam Chromiak. Z obwodem tym wiązaliśmy wielkie nadzieje. 
Prawie 6000 ha w centrum puszczy Noteckiej, pięć jezior z najczystszą w Polsce 
wodą, wskazywało na wspaniałe tereny dla populacji przede wszystkim jelenia, 
a więc możliwości polowań podczas autentycznych rykowisk, czego brakowało 
nam w innych obwodach. Okazało się , że obwód ten nie w pełni spełnił nasze 
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oczekiwania z uwagi na jego kiepskie dotychczasowe zagospodarowanie. 
Wielokrotnie Zarząd Koła podejmował decyzje o  przeznaczaniu dodatkowych 
środków finansowych na infrastrukturę łowiska. Sam charakter łowiska /środek 
puszczy/ jest trudnym łowiskiem dla przeciętnego myśliwego , a nieznajomość 
terenu dla większości myśliwych powodowała małą efektywność kosztownych 
wyjazdów. /około 450 km od W-wy/ Pomimo to obwód ten jest nadal 
atrakcyjnym terenem , ze względu na czystość wód w 5-ciu jeziorach i 
bogactwo ryb, sezonowy „wysyp” grzybów, nie spotykane w żadnym innym 
naszym łowisku. Wyjątkowa ekologiczność terenów obwodu /czysta woda, 
zdrowy las, czyste powietrze/ sprawia, że pomimo dużej odległości od 
Warszawy , łowisko jest atrakcyjne przez cały sezon. Leśny charakter łowiska , 
/ tylko około 14 ha pól uprawnych/ decyduje o tym, że w praktyce nie 
występują tam szkody łowieckie. Właścicielowi w/w gruntu zarząd koła opłaca  
ryczałtem przewidywane szkody , bo wiadomo, że niezależnie od podejmowanej 
ochrony, i tak dzika zwierzyna „zrobi swoje”. 
 

               
Fot.24 – Nawet jeśli nie jesteś utrwalony na zdjęciu podczas pracy , to po jej wykonaniu popularny jest  
Skromny poczęstunek. Z pewnością tak myśli  organizator akcji  Leszek Gęsicki ... a co myśli o  tym  Marek 
Paśniewski ?  Pewnie długo będzie pamiętał - że bigos był wyśmienity. 
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 „  ...  postawienie domku myśliwskiego w Zaspach Małych było nad wyraz 
wydarzeniem korzystnym dla Koła, ponieważ nie angażowaliśmy własnych 
środków finansowych i po wielu latach przestaliśmy być stałymi gośćmi państwa 
Kostanków. Domek myśliwski został wybudowany dzięki pomocy Marka 
Szymanowskiego, który dostarczył odpowiednie materiały, a nadzór nad 
budową sprawował  Adolf Kostanek. Niedługo jednak cieszyliśmy się tym 
domkiem, ponieważ z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej domek spalił się. 
W bazie, przebywał  wówczas  Otton Kondelka, podczas pożaru był On jednak w 
Białogardzie. ... ” 
 

              
Fot.25/26 – Po uzyskaniu obwodu w Zaspach Małych k/Białogardu nie posiadaliśmy żadnej bazy hotelowej 
– jedynym  miejscem gościnnym dla myśliwych był dom miejscowego leśniczego członka naszego Koła 
Adolfa Kostanka.  Jedno z pamiątkowych zdjęć:  Tadeusz Byzia w towarzystwie „opiekunów”  w obwodzie 
Zaspy Małe –  państwa Kostanków: Danusi i Adolfa znanego jako DOLKA. Do czasu wybudowania własnej 
bazy hotelowej ( domku )  praktycznie wszyscy koledzy byli gośćmi , życzliwie przyjmowanymi przez 
państwa Kostanków ... DZIĘKUJEMY ! 

 
 
DANIELE W OBWODZIE SKĘPE 
 

esienią 1987 roku, w wyniku osobistych  działań ówczesnego  z-cy dyr. 
FSO  Jana Salamończyka, do obwodu w Skępe wpuszczono 5 szt.  
Danieli (dwie łanie, dwa byczki i  jedno ciele ) z perspektywą rozwoju 

tego gatunku zwierzyny, którego w naszych obwodach dotychczas nie mieliśmy. 

J 
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Fot.27– zdarza się że czasami trzeba wykazać refleks i wielką sprawność fizyczną . Droga na Hutę w 
obwodzie Skępe w zimowej scenerii. 
 

 
Fot.28 – W latach 1975-90 łowisko Skępe było bardzo często odwiedzane przez myśliwych. Obwód odległy 
od Warszawy zaledwie 153 km , topograficzne bardzo urozmaicony teren a zwierzyny zawsze bywało tutaj 
sporo. Polowaliśmy z efektami na łosie, jelenie i oczywiście na dziki i sarny. Na zdjęciu od lewej  Józef 
Chrabąszczewski , Jerzy Szczęsny, Leśniczy  Skępe,  Leszek Gęsicki oraz  Wojciech  Musz. 

 
Daniele otrzymaliśmy w prezencie od Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych w Pile Józefa Partyki. Był on zaprzyjaźniony z dyrekcją FSO, a 
gest ten przyjęliśmy z dużą satysfakcją. Niestety- po pierwszym obiecującym 
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okresie kiedy populacja tego gatunku liczyła już ponad 20 sztuk w tym kilka 
byków , z nieznanych nam przyczyn w przeciągu zaledwie 2-3 lat daniele 
zniknęły z łowiska.   
 
 

D O   Ś W I Ę T E G O  H U B E R T A 
 

 
Lesie szumiący zielenią , 
Odwiecznie tajemne pieśni , 
A w srebrnej księżyca szacie , 
Baśniowe swe opowieści. 
 

Lesie , który zachęcasz  
Wszystkich pór roku urodą , 
Legendą starych dębów ,  
Powabną brzózką młodą. 
 

Lesie cieszący oczy ,  
Ty zwierząt i ptaków piastunie , 
Czy ktoś ci w gościnności , 
W hojności dorównać umie. 
 

Lesie , co duszy drżenia 
I serca troski koisz ,  
Wciąż żalisz się , że z trudem  
Mieszkańców swoich chronisz. 
 

Święty Hubercie Ty wiesz ,  
Że zbrodnie kryje las ,  
Ty nieetycznym myśliwym ,  
Niszcz fuzje w każdy czas. 
 

I broń leśne zwierzęta 
Przed wszelkimi sidłami  
I przed gorszymi niż bestie  
Ludzkimi oprawcami. 
 

Graj nasz Święty Hubercie 
Na wszystkich myśliwskich rogach 
I prowadź świetlaną modrością 
Myśliwych po leśnych drogach. 

 
 

Autor: Z.E. Szczęsna  


