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ROZDZIAŁ III – OKRES 40-LECIA 
 
 
KADENCJA WŁADZ KOŁA W LATACH 1989-95  
 

 
1989r na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd 
Koła , który ukonstytuował się następująco: 
 

1. SALAMOŃCZYK Jan – Prezes 
2. DOBRZALSKI Stanisław - Vice Prezes 
3. STERNIK Jacek – Vice Prezes 
4. BYZIA Tadeusz – Łowczy 
5. LACHOWSKI Bronisław – Podłowczy 
6. MIĘSAK Janusz – Skarbnik 
7. JANKOWSKI Tomasz - Sekretarz 

 
KOMISJA REWIZYJNA ukonstytuowała się następująco: 
 

1. KONDELKO Otton – Przewodniczący 
2. KUCHARSKI Jerzy - Członek Komisji  
3. ZBROŻEK Wojciech - Członek Komisji 
4. OLEJNICZAK Wiesław - Członek Komisji 
5. SALAMOŃCZYK Dariusz - Członek Komisji 

                       
           

  
 

Janowie Podlaskim oraz Zaspach Małych, spowodował uzyskanie aktów 
notarialnych na działki dla Koła w Janowie Podlaskim oraz w Zaspach Małych. 
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
 
Nowo wybrany Zarząd Koła podjął program dynamicznego rozwoju 
organizacyjnego, inwestycyjnego oraz pozyskania niezbędnych środków 

W 

Kol. Jan Salamończyk wstąpił do PZŁ i został przyjęty 
na członka  Koła w 1981 roku. Jako z-ca Dyrektora 
Fabryki wspomagał Koło m.in. udostępniał służbowe 
pomieszczenia do dyspozycji Koła, spowodował w 
1987 roku pozyskanie nowego obwodu łowieckiego 
dla Koła w puszczy Noteckiej koło Drezdenka, bez 
kosztowo pozyskał 5 sztuk Danieli od Dyrektora OZLP 
w Pile, dla ich introdukcji w obwodzie w Skępe . 
Spowodował wybudowanie nowych baz myśliwskich w  
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finansowych dla Koła. Stan  posiadania Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” w 1989 roku 
ilustrują przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania, niektóre dane 
o obwodach, o członkostwie Koła, o gospodarzach i strażnikach Koła, 
przykładowe finanse Koła, ponoszone wydatki oraz  stan finansowy wg 
obwodów.  
Praca Zarządu Koła odbywała się wg przyjętego planu pracy. Zebrania odbywały 
się dwa razy w miesiącu i miały one charakter zebrań otwartych, a więc mogli w 
nich uczestniczyć członkowie Koła, bez zaproszeń i bez uprzedzenia. Podstawą 
pracy Zarządu Koła były: 

 uchwały i decyzje NRŁ PZŁ 

 uchwały i decyzje WZŁ  

 uchwały walnego zebrania członków naszego Koła 

 wymogi bieżącego funkcjonowania ( decyzje władz 
wojewódzkich, gminnych itp. ) 

 
Fot.29/30 – lata 80–te to okres intensywnych polowań we wszystkich obwodach naszego Koła ; zwierzyny 
było sporo ; z roku na rok dzięki intensywnej gospodarce  łowieckiej rosła populacja dzika i jelenia w 
takich obwodach Jak Zaspy Małe , Skępe czy też Janów Podlaski ; Atrakcyjne były polowania zarówno 
indywidualne jak i zbiorowe 

 
Niektóre dane ze sprawozdania zarządu koła z działalności za okres 1989-1995. 
 
W 1989 roku stan Koła liczył  105 członków 
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W 1992 roku stan Koła liczył   114 członków 
W 1995 roku stan Koła liczył   126 członków 
 
Stan finansowy Koła na początku  1989 roku wynosił około 2.000 zł , w roku 
1992 już 17.900 zł a w roku 1995 w kasie Koła było 67.000 zł. Podstawowe 
źródła przychodów finansowych Koła to: 

 polowania dewizowe 

 składki członkowskie oraz sprzedaż pozyskanych tusz upolowanej 
zwierzyny 

              
Wydatki Koła obejmowały głównie: 

 inwestycje, w latach 1992-1995 wydatkowano ponad 50.000 zł na 
budowę domków myśliwskich w Janowie Podlaskim, w Zaspach 
Małych oraz na częściowy remont dzierżawionego domku w 
Drezdenku. 

 zakończyliśmy procesy notarialnego zakupu działek , na których 
postawiliśmy uprzednio nasze domki. Posiadamy akty notarialnej 
własności na działki w Janowie Podlaskim, w Zaspach Małych oraz w 
1996r taki akt uzyskaliśmy na działkę w Skępe. 

 zagospodarowanie obwodów- karma, ambony, zwyżki, lizawki, 
żerowiska, tenuty, podatki , koszty stałe utrzymania baz itp. 

 odszkodowania łowieckie. Średnio roczne szkody w latach 1992-1995 
wynosiły ponad 10.000 zł, przy bardzo intensywnej ochronie 
sezonowej łąk i upraw. 

 
W kadencji 1992-1995 odbyło się kilka sympatycznych i bardzo istotnych 
okolicznościowych imprez a m.in.:  

 70-lecie PZŁ  

 40-lecie Koła Łowieckiego „ŻERAŃ”  

 przekazanie do eksploatacji bazy hotelowej w Janowie oraz w 
Zaspach 

 zmieniliśmy nazwę Koła , eliminując z dotychczasowej nazwy słowo 
„robotnicze” 

 gościliśmy w naszych obwodach przedstawicieli władz PZŁ i Zarządu 
Lasów: 

 Prezesa NRŁ  A Hałasa w Janowie Podlaskim 
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 Wojewodę Bielsko-Podlaskiego, w Janowie 

 Prezesa WZŁ w Koszalinie i Prezesa WRŁ  z Włocławka w Skępe 

 Dyrektora OZLP ze Szczecina w Drezdenku  
 Kolejni nasi członkowie Koła otrzymali wysokie odznaczenia PZŁ. Jacek 

STERNIK otrzymał najwyższe odznaczenie jakim jest „ ZŁOM” 
 

 

Fot.31 – W  przerwie na papierosa uchwycony  Jerzy Bielecki , obok  Tadeusz Byzia , i Stanisław 
Dobrzalski ... i oczywiście „ kol. odyniec”  

          
Jak dotychczas jest to jedyne tej rangi imienne Odznaczenie w naszym Kole. 
Srebrne i Brązowe Odznaki za Zasługi PZŁ otrzymali: Jan SALAMOŃCZYK ,  St. 
DOBRZALSKI ,  Br. LACHOWSKI , Z. RAJEWSKI oraz  O. KONDELKO 

 
Dobre kontakty z terenowymi władzami zaowocowały podpisaniem umów 
dzierżawnych na następne lata pomimo występujących zagrożeń tak w Janowie 
Podlaskim jak i w Zaspach Małych. Gospodarze poszczególnych obwodów 
otrzymali większe niż dotychczas uprawnienia  prowadzeniu gospodarki 
łowieckiej a m.in. : 

 powierzono im inwentaryzację zwierzyny 
 prowadzenie polowań dewizowych oraz polowań zbiorowych 
 przedłużanie ważności odstrzałów dla miejscowych myśliwych w 

konsultacji z łowczym 
 organizacja zakupu karmy 
 reprezentowanie zarządu koła wobec miejscowych władz 

administracyjnych oraz regionalnych władz  PZŁ         
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Dzięki dobrze prowadzonej gospodarce w poszczególnych obwodach , Koło 
„ŻERAŃ” ma dobra opinię we władzach PZŁ, OZLP, oraz we władzach 
terenowych. Od dwóch kadencji łowczy Koła „ŻERAŃ” , Kol. Lachowski 
Bronisław jest członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Warszawie.  Koło 
Łowieckie „ŻERAŃ” było aktywne wobec zjawisk zewnętrznych dotyczących 
przyszłości polskiego łowiectwa. Uczestniczyliśmy w zgromadzeniach 
Wojewódzkiego Związku Łowieckiego, od 1988r uczestniczymy w Walnych 
zjazdach PZŁ.  
 
Nie byliśmy bierni wobec spektakularnych dyskusji odnośnie przyszłości 
Łowiectwa i jego prawnego zabezpieczenia świadczy o tym deklaracja jaką 
podjęliśmy na zebraniu sprawozdawczym w dniu 12.05.1993. Oto jej treść: 
 
 „ ... Członkowie Robotniczego Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” przy FSO w 
Warszawie , zebrani na sprawozdawczym zgromadzeniu w dniu 12.05.1993r 
wyrażają jednomyślnie swój sprzeciw i protest wobec inspiratorów i inicjatorów 
totalnego niszczenia tradycji, dorobku i zasobów polskiego łowiectwa. Jesteśmy 
świadomi nieuniknionych zmian i korekt w obowiązującym prawie łowieckim, ale 
zmiany te winny być adekwatne do polskich uwarunkowań, stosowne do 
polskiej przyrody, do jej zasobów, do zachowania i hodowli populacji 
poszczególnych gatunków ptactwa i zwierzyny żyjących w stanie dzikim. Natura 
, przyroda i ekologia winna sprzyjać i służyć istotom żywym w tym zwierzętom 
żyjącym w stanie dzikim. Jako myśliwi uprawiający łowiectwo w kilku 
województwach, spotykamy się w większości przypadków z życzliwością 
indywidualnych rolników, samorządów terytorialnych, leśników, młodzieży szkolnej, 
wojska policji a także osób duchownych. Wspólnie realizujemy programy rozwoju, hodowli i 
ochrony ptactwa i dzikiej zwierzyny. Prowadzona przez obecne władze MOŚiZN „wojna” z 
PZŁ, odbierana jest przez ponad 100 tysięcy myśliwych jako przejaw gry politycznej 
potrzebnej być może dla awansów społecznych i administracyjnych nielicznej zresztą grupy 
politykierów. Walka z PZŁ nie służy tworzeniu nowego lepszego prawa łowieckiego, nie 
służy hodowli i ochronie gatunków zwierzyny w stanie dzikim, nie służy zachowaniu 
wiekowych obyczajów i tradycji polskiego łowiectwa. W szczególności przeciwstawiamy się: 
 

 zmianom dotychczasowego charakteru własności zwierzyny dzikiej i  
 zmianom prawa do polowań. 
 rozdrabniania obwodów łowieckich i zmiany form ich dzierżawy 
 nieograniczonego dostępu myśliwym zagranicznym do naszych 

łowisk. 
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 upaństwowienie łowiectwa w miejsce dobrze funkcjonującego PZŁ 
 
Uznajemy , że zamiast uporczywej i ciągłej walki o likwidację PZŁ , kompetentni 
decydenci Administracji Państwowej , winni podjąć konstruktywne zadania, 
dzięki którym będziemy tworzyć nowe wartości, pomnażać dotychczasowy 
dorobek, wzbogacać tradycje polskiego łowiectwa ... „ Deklarację powyższą 
wysłano do Sejmu RP, Senatu RP, MOŚ i ZN ,  ZG PZŁ oraz Wojewódzkich 
Zarządów PZŁ, gdzie posiadamy obwody. 
 
NIEZAPOMNIENI MYŚLIWCY ... KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW 
 

ol. BYZIA Tadeusz jeden z najstarszych członków Koła Łowieckiego „ 
ŻERAŃ”. Był członkiem Zarządu Koła od 1975 roku, początkowo jako 
skarbnik a od 1976r do 1992 r jako łowczy Koła. Następnie był 

członkiem Zarządu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Koła. Wybitnie zasłużony 
w budowie pierwszych domków myśliwskich w Skępe i Zaspach Małych 
(wspomina o tym kol. Jan Nowak w swoich relacjach z lat 70-tych). Troszczył 
się o rozwój populacji wszystkich gatunków zwierząt występujących w naszych 
obwodach. Stały uczestnik rozpoczynania sezonu łowieckiego jakim było 
zbiorowe polowanie na kaczki w Samoklęskach i Garbowie.  
 
 

 
 

Fot.32 – W  trakcie odprawy myśliwych  przed polowaniem, na pierwszym planie łowczy Koła  
Tadeusz  Byzia  

 

K 
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Zwolennik przestrzegania i zachowania zwyczajów łowieckich ( na zdjęciu – jako 
łowczy składa meldunek  Prezesowi Koła o gotowości myśliwych do zbiorowego 
polowania w obwodzie Janów Podlaski). Zwolennik zakładania poletek 
zaporowch, sadzenia kasztanowców, oraz wykonywania prac społecznych na 
rzecz naszego Koła. Odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej. Zgłaszany przez Zarząd Koła do odznaczenia „ZŁOMEM” 
Niestety nie doczekał tej chwili. Odszedł w krainę wiecznych łowów. 
 

  
 
 

 
 

Fot.33. – niestety w krainie wiecznych łowów. Od początku pozyskania obwodu łowieckiego w Zaspach 
Małych przez nasze Koło – jako miejscowy leśniczy, aktywnie uczestniczył w działalności łowieckiej 

naszego Koła. Bezinteresownie pomagał myśliwym Koła – szczególnie z Warszawy serwując  zawsze 
skromny poczęstunek, podpowiadał- sugerował gdzie powinniśmy polować i na co, aby mieć satysfakcję 

myśliwską. Wraz ze swoją żoną  Danusią zapisali się na długo w pamięci  wielu naszych kolegów , którzy w 
tamtych czasach polowali w  Zaspach Małych. 

 
 
 

Otton Kondelka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Koła przez kilka Kadencji. Sprawy gospodarki 
finansowej Koła były dla Niego wskaźnikiem możliwości 
poprawnej gospodarki łowieckiej Koła.  Inicjator 
ufundowania Sztandaru dla Koła przez członków Koła. 
Odznaczony Brązowym , Srebrnym i Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej.  
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Fot 34. Wiesław Olejniczak. Niestety w krainie 
wiecznych łowów. Koleżeński, życzliwy dla kolegów 
zawsze spokojny i usatysfakcjonowany z przygód 
łowieckich. Kochał przyrodę i jak widać był także 

doskonałym grzybiarzem. 
 
 

OBCHODY 40-LECIA 
 

listopadzie 1992 roku minęło 40 lat istnienia Koła Łowieckiego 
„ŻERAŃ” przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie. 
Zarząd Koła podjął decyzję zaakcentowana tej rocznicy 
okolicznościowymi imprezami, które zorganizowano w nowej bazie 
myśliwskiej – oddanej do użytkowania w 1991 roku- w Janowie 

Podlaskim. Obchody 40-lecia istnienia Koła miały charakter bardzo uroczysty, 
koleżeński i było to wielce integracyjne spotkanie Kolegów , członków naszego 
Koła i rodzin naszych członków. Po zakończeniu części oficjalnej, było ognisko, 
pieczona sarna, śpiewy i anegdoty myśliwskie, konkursy z wiedzy o łowiectwie, 
znajomości słownictwa łowieckiego, znajomości historii Janowa Podlaskiego, 
oraz wspólna biesiada z udziałem zaproszonych Gości. Scenariusz uroczystości 
jest opisany w następnym rozdziale .  
 

W  
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W okolicznościowym zebraniu i w przygotowanych konkursach z wiedzy o 
łowiectwie i o obwodzie w Janowie Podlaskim, wzięło udział  ponad 50 Kolegów 
myśliwych oraz ich rodzin. Gośćmi jubileuszowych uroczystości byli: 
 

 HAŁASA Alfred - Prezes NRŁ PZŁ 
 KOMPA Aleksander - Prezes WZ PZŁ w Białej Podlaskiej 
 KORSZEŃ Tadeusz - Wojewoda Bielsko-Podlaski 
 WAWIÓRKO Krystyna - Wójt Gminy Janów Podlaski 
 WAWIÓRKO Tadeusz - Dyrektor Stadniny w Janowie Podlaskim 
 TYSZKIEWICZ Andrzej - Dyrektor Generalny FSO Warszawa 
 PAŃTAK Stefan - Zastępca Redaktora Naczelnego „ Łowiec Polski” 

  
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych, miejscowej Policji, Wojsk Ochrony Pogranicza i rodziny 
miejscowych myśliwych. 
 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą odprawioną przez proboszcza miejscowej 
parafii. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Koła Kol. Jan 
Salamończyk. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na następujące 
okoliczności: 
 

 40-lecie Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” zbiega się z 70-tą rocznicą 
istnienia PZŁ i obecność na naszym spotkaniu Prezesa NRŁ sprawia 
nam dużą satysfakcję. 

 W 40 roku naszego istnienia liczymy 115 członków i jesteśmy jednym 
z największych kół łowieckich w Polsce. Gospodarkę łowiecką 
prowadzimy na powierzchni leśno-polnej i wodnej obejmującej areał 
ponad 30000 ha, a lokalizacja naszych obwodów to: obwód nr 64 
k/Drezdenka , obwód nr 30 w Garbowie , obwód nr 9 w Janowie 
Podlaskim , obwód nr19 w Skępe k/Torunia , obwód nr 30 w Zaspach 
Małych k/Białogardu 

 W łowiskach naszych mamy większość gatunków zwierzyny dzikiej, a 
więc mamy łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, kuny, bażanty, 
kuropatwy, kaczki i zające. Jesienią 1987 roku podjęliśmy próbę 
zachodowania i rozwoju populacji daniela w łowisku w Skępe . 
Dyrektor OZLP w Pile  Józef Partyka przekazał w geście przyjaźni dla 
Jana Salamończyka, pięć sztuk danieli w tym dwa byki, dwie łanie 
oraz jednego cielaka. Już w 1992 roku , a więc w pięć lat po 
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wpuszczeniu pierwszych okazów inwentaryzacja wykazała obecność 
stada tego gatunku w ilości ponad 20 sztuk. Niestety , w kilku 
następnych latach populacja tej zwierzyny systematycznie zmniejszała 
się aż do jej całkowitego wyginięcia. Przyczyn tego zjawiska , 
dotychczas nie wyjaśniono. 

 

 
Fot.35/36 – Moment otwarcia bazy myśliwskiej w Janowie Podlaskim którego dokonują Prezes Jan 

Salamończyk oraz najstarszym wiekiem z obecnych myśliwych  Marianem  Kazubskim ; Dyplom 
okolicznościowy odbiera Łowczy WZŁ W Białej Podlaskiej Piotr Gruszeczka 

  
 W ostatnich kilku latach zarząd koła przeznaczał znaczące środki 

finansowe na rozbudowę zaplecza technicznego w poszczególnych 
obwodach. Unowocześniamy bazy hotelowe, budujemy nowe ambony, 
paśniki, lizawki i żerowiska w trudno dostępnych dla myśliwych 
miejscach. Po spaleniu się domku myśliwskiego w Zaspach Małych, 
podjęliśmy decyzję wybudowania nowego domku na nowej działce w 
bezpośredniej bliskości mieszkania państwa Kostanków. W wyniku 
starań ówczesnego Nadleśniczego Jana Bednarza, uzyskaliśmy nową 
lokalizację, którą w efekcie przejęliśmy na własność koła aktem 
notarialnym. Miejscowy myśliwy B.Usewicz sprowadził jeden 
mieszkalny kontener, drugi zorganizowaliśmy w zamian za 
świadczenia Fabryki w postaci dostępu do kupna części do Poloneza.  



Historia i Kronika Wydarzeń KŁ „Żerań” – wydanie drugie  
 

 46 

 
Fot.37/38 – Członkowie Zarządu koła  na okolicznościowym spotkaniu z okazji 40-lecia które odbyło się w 

bazie myśliwskiej w obwodzie Janów Podlaski –  prezes zarządu - Jan Salamończyk , oraz członkowie 
zarządu- Stanisław .Dobrzalski   Zbigniew Rajewski  Bronisław  Lachowski , Tadeusz Byzia.  Poniżej „ława” 

zaproszonych gości i VIP-ów uczestniczących w uroczystościach – Wojewoda Bialsko-Podlaski Pan 
T.Korszeń , Prezes WZŁ Biała Podlaska Pan A.Kompa , Wójt Gminy Janów Podlaski Pani K.Wawiórko , 

Dyrektor Stadniny Koni w Janowie Podlaskim Pan T.Wawiórlko 
 

 
 

Władysław  Zieliński zaangażował własne środki i własną siłę roboczą 
w dobudowę do ustawionych dwóch kontenerów murowanej części 
zawierającej kuchnię , pomieszczenia sanitarne oraz jeden pokój jako 
sypialnię dla trzech osób. Baza położona jest 25 km od morskiego 
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kurortu – Mielno, oraz około 45 km od Kołobrzegu. W okresach letnich 
baza ta jest wykorzystywana przez myśliwych jako miejsce letniego 
odpoczynku. 

 Wraz z przejęciem obwodu łowieckiego w Drezdenku, wynajęliśmy na 
zasadzie umowy z nadleśnictwem, domek jednorodzinny wraz z 
wyposażeniem na terenie leśnictwa w Koscielcu. Z biegiem czasu 
domek wyremontowano i stworzono przeciętne warunki dla czasowego 
pobytu 10 myśliwych podczas polowań. Jest ciepła woda, prysznic 
oraz wyposażona kuchnia 

 Bazę myśliwską w Janowie Podlaskim wybudowano w rekordowo 
krótkim czasie. Organizatorem budowy i koordynacją przebiegu prac 
osobiście kierował i sam pracował miejscowy myśliwy Kol. Jan 
Owerko. Budowę rozpoczęto w miesiącu sierpniu a zakończono i 
oddano do eksploatacji na uroczystym polowaniu „hubertowskim” na 
początku listopada 1991 roku. W budowie uczestniczyli miejscowi 
Koledzy -–myśliwi ale zaznaczyć trzeba i przekazać najwyższe słowa 
uznania za zaangażowanie, inicjatywy i pomysłowość dla Kol. Jana 
Owerki. Zresztą kolejne unowocześnienie  

 
Fot.39/40/ – Podczas uroczystości 40-Lecia Koła Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ kol. A.Hałasa 

wręczył zasłużonym myśliwym wysokie odznaczenia łowieckie  - moment wręczania Srebrnego Medalu  
Zasługi  Łowieckiej J Salamończyk ; na planie poniżej w chwilę po otrzymaniu najwyższego odznaczenia 

łowieckiego ZŁOM-u  Jacek Sternik który odbiera gratulacje od  S.Dobrzalskiego , J.Bieleckiego , A.Utraty i 
O.Kondelki 
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 Kolejne unowocześnienie wnętrza tej bazy dokonano również dzięki 

osobistemu zaangażowaniu i osobistemu częściowemu finansowemu 
sponsorowaniu całego przedsięwzięcia właśnie przez  Jana Owerko. 
Dziękujemy. 

 Koło „ŻERAŃ” od początku swego istnienia nie było Kołem o 
charakterze konsumpcyjnym. Nie obce nam są utarczki PZŁ o 
poprawną wersję ustawy polskim łowiectwie W tej sprawie wydaliśmy 
okolicznościowe  „Oświadczenie”.   

 

 
Fot.41  – Przebieg uroczystości 40-Lecia został zarejestrowany na video a kaseta została udostępniona 

każdemu zainteresowanemu – operatorami byli  Dariusz i Jacek Salamończyk 
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Zarząd Koła współpracował z Dyrekcją Fabryki. Zresztą  większość członków 
koła stanowili pracownicy Fabryki. Z czasem ta  struktura osobowa członków 
ulegała zmianie a dzisiaj jest ona zasadniczo odmienna od pierwotnej. Dyrektor 
Naczelny Fabryki Jerzy Bielecki , także myśliwy naszego koła został Honorowym  
 

 
Fot 42/43/44 – Obowiązkową tradycją w ramach kultywowania obyczajów łowieckich stało się ślubowanie 

nowo przyjętych członków Koła ( zdjęcie poniżej ) ; na planie górnym odprawę myśliwych przed 
polowaniem hubertowskim  prowadzi łowczy koła Bronisław Lachowski a następnie ... losowanie kart 

stanowiskowych 
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Prezesem Koła.  Andrzej  Tyszkiewicz – jako Dyr. Gen. Fabryki a również jako 
myśliwy naszego koła przekazał nam samochód terenowy marki GAZ. W ramach  
obchodów 41-lecia istnienia Fabryki , Koło nasze zorganizowało wystawę  
trofeów myśliwskich na terenie odbywanych okolicznościowych imprezach. 
 
W okresie 40 lat organizowanych zbiorowych i indywidualnych polowań nie 
zarejestrowaliśmy wypadków z bronią. Uprawiamy łowiectwo dla dobra krajowej 
gospodarki, dla ochrony środowiska oraz dla własnej relaksowo-wypoczynkowo-
przygodowej przyjemności. Dzieje się to za sprawą etycznych naszych 
członków, kolegów- myśliwych. 
 
Jako prezes Zarządu Koła, któremu przypadł zaszczyt kierowania Kołem w roku 
jego 40-tego jubileuszu , składam podziękowania wszystkim członkom którzy 
wzbogacali dorobek i tworzyli wartości etyczne i myśliwskie w naszym Kole. 
Przekazuję słowa podziękowania założycielom Koła, a między innymi  Witoldowi 
Gielo, Stanisławowi Bałdysiakowi, Zdzisławowi Nowakowi, Janowi Nowakowi, 
Władysławowi Aniołkowi. Słowa podziękowania kieruję dla Kolegów,  którzy 
znacząco wzbogacili wartości Koła,  a nimi są m.in.  Włodzimierz Furman, Jerzy 
Zbroja, Jacek Sternik, Tadeusz Byzia, Marian Dobrogojski, Stanisław Dobrzalski, 
Bronisław Lachowski, Zbigniew Rajewski Bronisław Cembrzyński, Tomasz 
Jankowski, Jerzy Szczęsny, Andrzej Wiśniewski, Jan Bednarz, Leszek Gęsicki, 
Józef Gajos oraz wielu, wielu innych. 
 
 
NAGRODA „ JELEŃ PRZECHODNI ”  
 

la wywołania nowych inicjatyw w zagospodarowywaniu łowisk i 
poprawy wyników w gospodarce łowieckiej w poszczególnych 
obwodach, Zarząd Koła postanowił ustanowić nagrodę przechodnią w 
postaci  figury - statuetki  JELENIA, przyznawaną rokrocznie decyzją 
walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu, a wręczaną 

Gospodarzowi Obwodu jako satysfakcja dla miejscowych myśliwych.  
Po raz pierwszy , w 1993 roku ,„JELEŃ” przechodni  jako nagroda dla 
najlepszego obwodu  wręczono Kolegom  obwodu w Janowie Podlaskim. 
Wyróżnienie przyjął w imieniu Kolegów z Janowa przyjął Gospodarz obwodu  
PIWOWARSKI Wacław W 1995 r wyróżnienie to przypadło dla obwodu w 
Zaspach Małych, gdzie Gospodarzem był  Jan BEDNARZ 

D 
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WALNE ZGROMADZENIE  - MAJ 1995 
 

1995 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego 
„ŻERAŃ” , na którym dokonano oceny minionego okresu oraz 
wybrano nowy Zarząd. Omówiono wiele pozytywnych zmian i 
korzystnych zjawisk w okresie minionych dwóch kadencji.  

Znaczące inwestycje, wzorowa gospodarka łowiecka, agresywność w 
zdobywaniu środków finansowych głównie poprzez organizację polowań 
dewizowych, przestrzeganie bezpieczeństwa na polowaniach  i etyki w 
zachowaniach naszych Kolegów, kultywowanie tradycji i obyczajom łowieckim, 
wyróżniające miejsce Koła na mapie Kół łowieckich w Polsce, to zasadnicze tezy 
sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu. W końcowej części 
sprawozdania ustępującego Zarządu , jego dotychczasowy prezes powiedział: 
 

  
 Fot.45  – Rywalizacja o Przechodniego Jelenia daje niespodziewane efekty ... oto przykład 

 
 

W 
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                     „ ... minęły dwie kadencje, w okresie których z Waszej woli 
Zarząd kierował pracami Koła. Były blaski i cienie, były chwile sympatyczne , 
przyjemne , ale były i porażki, niepowodzenia i kontrowersje. Są to zjawiska 
normalne, jeśli się cokolwiek robi, a tym bardziej jeśli robiono bardzo dużo. 
Przypomnijmy sobie  stan naszego Koła w 1988 r: 
 

 metalowy, zdezelowany piec w Skępe,   gratisowo wymieniony na 
kaflowy przez naszego  sponsora Jerzego  Szczęsnego. 

 barakowóz w Janowie Podlaskim, który stanowił podstawową naszą 
bazę hotelową 

 brak jakiejkolwiek bazy w Zaspach Małych po spaleniu się domku, 
byliśmy zdani wyłącznie na życzliwość i gościnność państwa 
Kostanków, a w szczególności pani Danusi Kostanek. 

 

 
 
 

 

 
Fot.46 sala obrad w  trakcie 
walnego zgromadzenia ... 
miedzy innymi przy stoliku 
koledzy J.Sternik , M.Kazubski , 
W.Grabowski oraz skupiony 
T.Kluczyk  
 
 
 

 
Fot.47 – sala obrad w trakcie 
walnego zgromadzenia ... stół 
prezydialny koledzy 
M.Mazurkiewicz , W.Auterhoff 
oraz z trakcie prezentacji Jan 
Salamończyk 
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Jakże inny mamy dzisiejszy stan posiadania, stan w 1995 roku, inne warunki 
hotelowe, magazynowania karmy, całą infrastrukturę obwodów. Dzisiaj nie 
mówimy o wielu dokuczliwych sprawach , bo ich normalnie nie ma. 
Przyzwyczailiśmy się szybko do wysokiego standardu pobytów w 
poszczególnych bazach ... ”    

 
Taki stan naszego posiadania jest zasługą większości naszych członków. 
Większość z nas z troską o przyszłość Koła budowała, rozwijała i pomnażała 
nasz wspólny dorobek. Nieliczne negatywne zjawiska czy niekorzystne 
zdarzenia traktować należy w kategorii incydentów. Duże uznanie skierujemy do 
naszych Kolegów , członków tzw. terenowych. Do Gospodarzy obwodów i takich 
nazwisk jak Jan  BEDNARZ,  Wacław PIWOWARSKI,  Leszek GĘSICKI,  Leszek 
NOWAK,  Marian MAZURKIEWICZ.  Naszą obecność w terenie zaznaczali swą 
aktywnością i znaczącym udziałem tacy Kol. jak : Władysław Zieliński, Adolf 
Kostanek, Andrzej Zawiślak, Jan Owerko, Antoni Bernaszuk, Marian Kosiński, 
Marek Paśniewski, Józef Gajos, Roman Goral,  Mieczysław Wójtowicz, Andrzej 
Lachowski,  Janusz Sasorski i inni. Stan organizacyjny i zasoby materialne koła, 
to dorobek większości naszych kolegów-członków koła, naszej inwencji, 
pomysłowości i troski o przyszłość Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” 
 
Wybrano nowy Zarząd Koła który ukonstytuował się następująco: 
 

 DODRZALSKI Stanisław - Prezes 
 LACHOWSKI Bronisław - Łowczy 
 CEMBRZYŃSKI Bronisław - Skarbnik 

 
Fot48 – sala obrad w  trakcie 
walnego zgromadzenia ... mi 
przy stoliku Komisja Rewizyjna 
Koledzy O.Kondelka , 
J.Kucharski i W.Zbrożek  
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 SALAMOŃCZYK Jacek - Sekretarz 
 BYZIA Tadeusz - Członek Zarządu 

 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 
 

 ZBROŻEK Wojciech - Przewodniczący 
 RAJEWSKI Adam - Członek Komisji 
 SALAMOŃCZYK Dariusz - Członek Komisji 

 
 
WSPOMNIENIA KOLEGI MARKA SZYMANOWSKIEGO 
 
                      „ ... do Robotniczego Koła Łowieckiego Żerań przy FSO zostałem 
przyjęty w styczniu 1976 roku. Miałem wtedy już 12-letni staż łowiecki. 
Przyjęcie do Koła w głównej mierze zawdzięczam kol. Jankowi Nowakowi. 
Mieszkamy na tej samej ulicy i spotykaliśmy się dość często dyskutując 
oczywiście na tematy łowieckie. W tym okresie koło dzierżawiło 3 obwody: 
polny Garbów w woj. Lubelskim i dwa polno-leśne jeden w woj. Włocławskim 
ówczesne nadleśnictwo Skępe i drugi Zaspy Małe nadleśnictwo Białogard w woj. 
Koszalińskim. 
 
W początkach okresu jesienno-zimowego 1976 roku kilkakrotnie uczestniczyłem 
w łowisku Skępe na polowaniach zbiorowych jako zaproszony Gość. W tym 
łowisku Koło nie posiadało bazy myśliwskiej i zmuszeni byliśmy do korzystania z 
Hotelu w Lipnie. Przy mniejszej liczbie Kolegów biorących udział w polowaniu 
korzystaliśmy wielokrotnie z noclegów w gajówce u śp. kol. Józefa 
Marcinkowskiego. Pracował jako gajowy  , był członkiem naszego Koła , 
długoletnim strażnikiem łowieckim oraz jego śp. żonie Anieli z których to 
gościnności ja i inni koledzy niejednokrotnie korzystali. Mieszkali oni wówczas 
we wsi Małomin przy granicy z naszym obwodem. To właśnie nie kto inny tylko 
pani Aniela czuwała przez całą noc żeby nie zaspać i zrywała nas na poranny 
podchód. W początkach naszej znajomości z kol. Józefem z październiku 1977 
roku przy jego udziale udało mi się strzelić w łowisku Podole mojego 
największego do chwili obecnej dzika o wadze tuszy 162 kg jednak o orężu 
tylko brązowo medalowym. To właśnie w początkach mojej bytności w kole 
korzystając z łask świętego Huberta i cennych uwag człowieka lasu kol. Józefa 
udało mi się zdobyć nie tylko dziczy złom w skępskiej kniei. W tym okresie na 
polowania zbiorowe Koło zabezpieczało transport zbiorowy – krótko mówiąc 
autokar ... i najbardziej mi żal ... nie jak w piosence Maryli Rodowicz  , tylko 
tych wspólnych wyjazdów na polowania które w moim przekonaniu nigdy już nie 
wrócą. Centralne miejsca zbiórek były stałe np. do Grabowa na ul. Wiatracznej , 
do Skępego na Placu Dzierżyńskiego. 
 
Większość polowań na zające w tym okresie prowadził kol. Jacek Sternik który 
był duszą braci myśliwskiej. Niezliczona ilość kawałów była opowiadana właśnie 
przez niego. Bardzo dobra znajomość obwodu Garbów prze kol. Jacka 
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znajdowała odbicie w bardzo sprawnie przebiegającym polowaniu co miało 
korzystny wpływ na osiągane wyniki. Wszystko było z góry przewidziane , każdy 
następny miot tak jak ruch w szachach. Pierwsze lata uczestnictwa w 
polowaniach zbiorowych w Kole Żerań właśnie ze względu na organizację zrobiły 
na nie bardzo korzystne wrażenie.  
 

 
Fot 49  – Pamiątkowe zdjęcie syna kol. Marka Szymanowskiego ... szkoda że nie ma już Go wśród nas 

 
Do roku 1976 należałem do Kół łowieckich w woj. Opolskim i pilskim i tamtejsze 
polowania w polu nie wypadały najlepiej zarówno pod względem 
organizacyjnym jak i rezultatów. Spędzając na dojeździe do łowiska ok. 3 
godzin a nierzadko i więcej , stanowiliśmy w moim odczucie jedną zgraną 
kompanię , która wiedziała o sobie więcej niż powinno się o sobie wiedzieć. 
Znaliśmy się jak przysłowiowe łyse konie. Wracając z jednego polowania z żyło 
się wyjazdem już następnego. Zdawało się tylko na łaskę Świętego Huberta czy 
aura dopisze , czy na mokro  a może po grudzie a jeszcze lepiej gdyby po białej 
stopie. A jeśli chodzi o polowania leśne to jak by była ponowa to może udało by 
się otropić jakiegoś czarnego zwierza. W początkach mojego członkostwa w Kole 
zaproponowano mi wspólny wyjazd w miesiącu czerwcu na polowanie 
indywidualne do Zasp Małych. Uczestnikami byli m.innymi kol. Bogdan Kietliński 
, Stefan Pańtak ówczesny Sekretarz i kierownik wyprawy z ramienia Zarządu 
Stanisław Dobrzalski i Giovanni Pratti. Był to wyjazd 2-3 dniowy. Trasę do 
łowiska Nysą pokonaliśmy zaiste w szalonym tempie. Pod leśniczówkę 
dotarliśmy nocą. Pomimo tak późnej godziny zostaliśmy serdecznie powitani 
przez leśniczego długoletniego członka naszego Koła kol. Adolfa Kostanka 
zwanego popularnie Dolkiem. Następnego dnia na jedno zresztą z niewielu dań 
które serwował kol. Pratti - było spaghetti. A było tego kilometry nie do 
przejedzenia. Ogólny wynik polowania to dwa rogacze z czego jeden został 
strzelony przez kol. Kietlińskiego a ja zaliczyłem w okolicy Dębowej Góry pudło 
do wykładanego dzika. Nie przypuszczałem nawet że w tak krótkim czasie 
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dojdzie do następnego spotkania z kol. Kostankiem. W tym samym roku część 
urlopu dane mi było spędzić z rodziną w Zaspach Małych. Wtedy dowiedziałem 
się że pochodzi on z Polski centralnej  i przyjechał na Ziemie Zachodnie w 1948 
roku i osiadł w Zaspach Małych. Cały ten okres przepracował nieprzerwanie w 
Lasach Państwowych na stanowisku leśniczego. Jego ulubioną pasją łowicką 
były zawsze i niezmiennie polowania na dziki z pieskami. W okresie przeszło 20-
letniego członkostwa w Kole przeżyłem wiele przygód łowieckich , spotkań w 
wieloma ciekawymi ludźmi. Byłe świadkiem wielu wydarzeń o wymiarze 
historycznym dla Koła. Mam tylko sobie do złe że nie wziąłem się za spisywanie 
własnej historii w Kole i o Kole 20 lat wcześniej. Ale to już jak się stereotypowo 
mówi przysłowiowa musztarda po obiedzie. Traki wydarzeniem do którego 
chciałbym się odnieść to zainspirowane w latach 1977-78 budowy pierwszej w 
Kole bazy myśliwskiej , która pobudowana została nieopodal leśniczówki w 
Zaspach Małych. Wkomponowana została w strzeliste świerki a do krystalicznie 
czystej rzeki Chotla było przysłowiowych parę kroków. Był to dwurodzinny 
drewniany domek typu szałas kryty gontem. Kosztował niemało trudu , starań i 
znajomości nie mówiąc o wartościach pieniężnych. Nie nastał się jednak długo 
ponieważ w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności spłonął doszczętnie do 
fundamentów. 
 
Odeszło przez ten czas do krainy wiecznych łowów wielu kolegów takich jak kol. 
Kietliński , Bałdysiak , Zatoń , Balwin , Popławski , Bowkiewicz. A życie biegnie 
nieprzerwanie dalej ... Może wspólne wyjazdy na polowania zbiorowe wrócą ? 
Gdzie w swoim czasie ten ostatni miot miał swoisty urok. I naprawdę mi tego 
żal ... „ 
 

 
 

Fot.50  –  w kole zachowujemy tradycje myśliwskie. Po każdym polowaniu – zgodnie z tradycją łowiecką  
jest ceremonia – pokotu. Tym razem swoje zdobycze prezentują Mieczysław  Wojtowicz,  Adolf  Kostanek, 

Tadeusz  Byzia oraz  Mieczysław Ciecierzyński. 
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D L A   K O Ł A   „ Ż E R A Ń ”   N A   4 5 – L E C I E 
 
 

 
Myśliwski róg gra uroczyście 
Pieśń na 45-Lecie ,  
Chyli się sztandar Koła Żerań 
Myśliwym do stóp w skępskim lesie. 
 

Myśliwska brać zasiada dziś  
Do biesiadnego stołu  ,  
Niech Święty Hubert pomyślności niesie    
Wciąż żerańskiemu Kołu. 

 
Niech przyjaźń zawsze łączy Waszą 
Wspaniałą brać myśliwską ,  
Niech darzy las hojnością swą  
I łowów pieśnią srebrzystą. 
 

Żonom myśliwych niech nie zabraknie 
Dobrych słów  i sarniny ,  
Niech las im prześle swoje pieśni  
Gdy przyjdą czekania godziny. 
 

Odsłońcie dziś wszystkie dziewczyny 
Kolanka myśliwym z Żerania , 
Życzę Wam 100 lat udanych łowów 
Radosnych dni polowania.  

 
 

Autor: Z.E. Szczęsna  
 
 
 
 
 

 


