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ROZDZIAŁ IV– OKRES 45-LECIA 
 
WALNE ZGROMADZENIE  - MAJ 1998 

 
alne Zebranie członków Koła Łowieckiego „Żerań”  za kadencję 
1994-1998 miało miejsce w dniu 12 maja 1998 roku. Prezes koła S 
Dobrzalski oraz łowczy koła  B Lachowski zaprezentowali aktualny 

stan organizacyjny i finansowy koła, jak również przedstawili najistotniejsze 
problemy w funkcjonowaniu koła i prowadzeniu gospodarki łowieckiej w 
poszczególnych obwodach.  
                                                                                                     

     
 
organizował  obchody 45-lecia, 50-lecia oraz 55-lecia” istnienia koła. Prezes 
zarządu koła od 1995 roku i wybrany prezesem na kadencję 2005-2010. 
Odznaczony Brązowym , Srebrnym oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 
2010 roku odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest ZŁOM  
 
Miniony okres był trudny i bogaty w wydarzenia a do najważniejszych zaliczyć 
należy: 

 przedłużono UMOWY o dzierżawę posiadanych dotychczas obwodów na 
następne 10 lat a więc do 2007 roku 

 STAN FINANSOWY  Koła powiększono do łącznej sumy około 115000.00 
PLN, pomimo nie sprzyjających warunków jak odstąpienia od 
organizowania polowań tzw. dewizowych, zaniżonych cen skupu 
dziczyzny, oraz sporym niewykonywaniem planu odstrzałów. Prowadzono 
jednak stały monitoring kształtowania się kosztów operatywnych jak i 
kosztów stałych i przy racjonalizacji wydatków osiągnięto właśnie taki 
efekt końcowy. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi Koła Absolutorium. 

 NOWY STATUT - stosownie do decyzji zarządu głównego PZŁ, koła 
zostały zobowiązane do znowelizowania obowiązujących dotychczas 

W 
Stanisław Dobrzalski - inicjator budowy domków 
myśliwskich w poszczególnych naszych obwodach 
łowieckich. Początkowo jako wiceprezes zarządu a 
następnie jako prezes koła inicjował i powodował 
modernizację i rozbudowę domków myśliwskich w Janowie 
Podlaskim, Zaspach Małych oraz w Skępe. Wynegocjował z 
Nadleśnictwem w Drezdenku warunki dzierżawy domku 
jako naszej bazy w obwodzie Karwin –uprzednio 
pozyskanym jako obwód KŁ „ŻERAŃ” Jako prezes zarządu  
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statutów. Nowelizację statutu naszego koła, w kontekście uchwalonego 
nowego „Prawa Łowieckiego”  Walne Zebranie Członków  zaakceptowało. 

 ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU – wobec zwiększonych zadań 
koniecznych do realizacji przez zarząd, postanowiono zwiększyć ilościowy 
skład zarządu do 7 członków. W skład zarządu w tajnym głosowaniu 
wybrano Mirosława  Kubiaka oraz  Janusza Sasorskiego. Wobec 
rezygnacji Tadeusza Byzi z członka zarządu, przy równoczesnej 
rezygnacji Dariusza Salamończyka z członka Komisji Rewizyjnej /w 
przypadku pełnienia funkcji członka zarządu koła przez Jacka 
Salamończyka, stosownie do zapisów statutu nie jest dopuszczone 
pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej przez Kogoś z danej rodziny 
do  Komisji Rewizyjnej wybrano  Tadeusza  Byzię 

 

 
Fot.51  – Chwila wręczania Sztandaru – Przewodniczący WRŁ w Warszawie  Marian Rutkowski 

przekazuje   Sztandar dla Koła Łowieckiego „Żerań” na ręce Prezesa Zarządu Stanisława 
Dobrzalskiego 

 
 SZTANDAR KOŁA – z inicjatywy wieloletniego przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Koła,  Ottona Kondelki, podjęto działania dla ufundowania 
sztandaru Koła przez swoich członków. Inicjatywa spotkała się z 
powszechnym poparciem i pełną aprobatą . W stosunkowo krótkim 
czasie z darowizn członków Koła sfinansowano wykonanie sztandaru , wg 
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wzoru uzgodnionego na posiedzeniu zarządu z udziałem wielu innych 
Kolegów. Sztandar został wręczony na ręce Prezesa Koła  S 
Dobrzalskiego na uroczystościach związanych z obchodami 45 – tej 
rocznicy istnienia Koła w dniu 6 września 1998roku w obwodzie 
łowieckim  Skepe k/ Torunia. 

 ZŁOM DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŻERAŃ” – decyzją Kolegium Odznaczeń  
Naczelnej Rady Łowieckiej z czerwca 1998 roku, Koło Łowieckie „ŻERAŃ” 
zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest 
„ZŁOM”. Odznaczenie to jest wyrazem wysokiej oceny działalności Koła 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia i prowadzenia wzorcowej 
gospodarki łowieckiej i kultywowania tradycji łowieckich. W szczególności 
„ZŁOM” jest satysfakcją za: 

- w pracach Komisji na szczeblu Okręgu i ZG PZŁ, uczestniczymy we 
władzach okręgowych PZŁ, jesteśmy aktywni na okolicznościowych 
spotkaniach gremiów łowieckich na szczeblach wojewódzkich i na 
szczeblu centralnym. 

- Wzorowo prowadzimy gospodarkę łowiecką we wszystkich 
obwodach łowieckich 

- przestrzegamy zasad i zaleceń PZŁ oraz zapisów Statutu PZŁ. 
- Prezentujemy wzorową etykę łowiecką na polowaniach zbiorowych i 

indywidualnych jak i na okolicznościowych spotkaniach 
koleżeńskich związanych z uprawianiem łowiectwa. 

- Uprawiamy polowania bezpiecznie i stosownie do wymogów selekcji 
zwierzyny przy równoczesnej trosce o rozwój poszczególnych 
gatunków zwierzyny i ich populację. 

- kultywujemy obyczaje i tradycje łowieckie w Polsce, stosujemy 
możliwie szeroko słownictwo  łowieckie, dbamy o stały proces 
odmładzania średniego wieku myśliwych naszego Koła. 

 
Otrzymanie przez Koło „ŻERAŃ” najwyższego odznaczenia jakim jest 
niewątpliwie „ZŁOM” – traktujemy jako wyraz uznania dla wszystkich jego 
członków, ale traktujemy je również jako nasze zobowiązanie do dalszego 
pomnażania dorobku koła i PZŁ, do działalności Koła na rzecz rozwoju łowiectwa 
w Polsce. 
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roczystości obchodów 45–Lecia  istnienia Koła Łowieckiego „ŻERAŃ”, 
Zarząd Koła zorganizował na terenie obwodu łowieckiego w Skępe 
k/Torunia, we wrześniu 1998 roku. Uroczystości poprzedzone zostały 
mszą świętą w intencji koła, oraz poświęceniem ufundowanego przez 
członków  - SZTANDARU Koła. Na uroczystość przybyli zaproszeni 

przez zarząd koła goście m.in. : 
 Prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Warszawie  Marian 

RUTKOWSKI 
 Przewodniczący OZŁ we Włocławku  Grzegorz WIŚNIEWSKI 
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno  Janusz SOBORSKI 

 

 
  Fot.52  –Koleżeńskie rozmowy uczestników obchodów jubileuszu  45-lecia  koła  
 

 
Na okolicznościowe spotkanie przybyło około 100 osób. Obecni byli  członkowie 
Zarządu Koła, koledzy -myśliwi, małżonki myśliwych, przyjaciele i sympatycy 
łowiectwa. Obecni byli członkowie terenowi Koła z poszczególnych obwodów 
m.in. Zasp Małych  Władysław Zieliński i  Zenon Stefański, z Janowa 
Podlaskiego liczna reprezentacja z Gospodarzem tamtejszego obwodu 
Wacławem  Piwowarskim ( Jan Owerko, Krzysztof Owerko, Antoni  Bernaszuk i 
inni), z Garbowa - Marian Mazurkiewicz, oraz miejscowi myśliwi m.in. Jerzy 
Szczęsny,  Wiesław Wiśniewski, Marek Paśniewski wraz z Gospodarzem obwodu 
Leszkiem  Gęsickim.  
Obchody 45-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Żerań” rozpoczęto uczestnictwem 
zebranych we mszy świętej odprawionej w Klasztorze w Skępe. W czasie mszy 

U 
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nastąpiło poświęcenie ufundowanego przez nas sztandaru Koła. Obecni byli 
wszyscy uczestnicy okolicznościowego spotkania. W krótkim ale bardzo 
sympatycznym przemówieniu proboszcz miejscowej parafii złożył 
okolicznościowe życzenia dla Zarządu Koła i jego członków oraz życzył dalszego 
rozwoju Koła Łowieckiego „Żerań”. 

 

 
Fot.53– Zespól organizatorski ufundowania Sztandaru Koła stanowili koledzy: Otton Kondelka , Janusz 

Sasorski oraz Jerzy Kucharski 

 
Okolicznościowe spotkanie otworzył prezes Koła  Stanisław DOBRZALSKI. 
Przywitał gości i wszystkich zebranych oraz zaprezentował dorobek koła w 
minionych 45-ciu latach. Podstawowe tezy wystąpienia prezesa Koła: 
 

 dynamiczny rozwój liczby członków Koła ( Koło „ŻERAŃ” jest jednym 
z najliczniejszych Kół łowieckich w Polsce ) 

 demokratyczny charakter działalności organizacyjno-technicznej ( 
ważne decyzje w sprawach istotnych dla Koła podejmowane są przez 
Zarząd, który systematycznie odbywa swe posiedzenia ) 

 udział w kształtowaniu prawa łowieckiego w Polsce ( osobisty udział 
niektórych naszych Kolegów w procesie legislacyjnym ) 

 prowadzenie wzorowo gospodarki łowieckiej we wszystkich obwodach                  
( potwierdzają to systematyczne kontrole naszych obwodów przez  
służby poszczególnych nadleśnictw )  

 wysoka etyka łowiecka członków Koła , kultywowanie obyczajów 
łowieckich 
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 integrowanie środowiska myśliwych 
 samowystarczalna gospodarka finansowa Koła 
 inwestycyjny charakter wykorzystywania środków finansowych Koła 
 bezpieczeństwo polowań (utrzymywanie w dobrym stanie 

technicznym poszczególnych baz w Janowie, Skępe oraz w Zaspach 
Małych ) 

 dobra współpraca Koła  władzami lokalnymi (lasy państwowe, władze 
administracyjne, szkoły itp.) 

 
W wyniku wysokiej oceny funkcjonowania Koła przez najwyższe władze 
Polskiego Związku Łowieckiego, Koło zostało odznaczone „ZŁOMEM” Stanowi to 
wyraz uznania dla aktywnych działaczy Koła a więc członków zarządu, komisji 
rewizyjnej, gospodarzy poszczególnych obwodów oraz wszystkich Tych , którzy 
swą postawą i zachowaniem przyczynili się wysokiej oceny Koła 
łowieckiego„ŻERAŃ”. 

 
Fot.54  – Zakończenie pierwszego etapu oficjalno-kościelnego 

 
Reprezentujący władze WZŁ w Warszawie i Włocławku wręczyli odznaczenia 
łowieckie członkom Koła: 
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1.  Stanisław  DOBRZALSKI - Złoty Medal  Zasługi Łowieckiej 
2.  Bronisław  LACHOWSKI - Srebrny Medal  Zasługi Łowieckiej 

 

 
Fot.55/56/57 – Z okazji jubileuszu Koła do zarządu wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i podziękowań za 
dotychczasową współpracę. Na zdjęciach kolejno Listy Gratulacyjne odczytują : Przewodniczący WRŁ w 

Warszawie  M.Rutkowski , Nadleśniczy Leśnictwa Skrwilno  J.Soborski . Przewodniczący WZŁ we 
Włocławku G.Wiśniewski wręcza dla koła symboliczną pamiątkę myśliwską. 
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Fot.58/59/60  –Prezes Koła Stanisław Dobrzalski odznaczony złotem ... Łowczy Bronisław Lachowski 

srebrem ... Diariusz Salamończyk  brązem oraz również brązem jeden z założycieli naszego koła najstarszy 
aktualnie stażem  Witold Gielo ... odznaczenia wręcza Przewodniczący WZŁ we Włocławku Grzegorz 

Wiśniewski 
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3.  W GIELO - Brązowy Medal  Zasługi Łowieckiej 
4.  Dariusz SALAMOŃCZYK - Brązowy Medal  Zasługi Łowieckiej 

 
Na ręce prezesa Koła Stanisława Dobrzalskiego wręczony został SZTANDAR , 
ufundowany przez członków naszego Koła który następnie przejął poczet 
sztandarowy Koła w składzie :  Jerzy Kucharski, Marian Mazurkiewicz, oraz  
Tadeusz Kluczyk. 
 

 
Fot.61/62  –  Tadeusz Byzia na chwilę przed otrzymaniem Dyplomu Uznania – Dyplom wręcza prezes koła 

i łowczy .Poniżej  Zbigniew Rajewski jeden z licznej grupy Kolegów wyróżnionych Dyplomami Uznania 
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W imieniu Zarządu Koła Łowczy Bronisław Lachowski wraz z prezesem 
Stanisławem Dobrzalskim wręczyli DPLOMY UZNANIA kilkunastu kolegom, 
którzy swą postawą i aktywnością dobrze zasłużyli się dla Koła, tak w minionej 
kadencji jak  i w okresach poprzednich. m.in. DYPLOMY UZNANIA otrzymali 
Gospodarze poszczególnych obwodów: 

 Władysław ZIELIŃSKI – Zaspy Małe ,  
 Wacław PIWOWARSKI – Janów Podlaski ,  
 Leszek GĘSICKI – Skępe ,  
 Marian MAZURKIEWICZ – Garbów , 
 Leszek NOWAK – Karwin k/Drezdenka. 

 
Na zakończenie części oficjalnej obchodów 45-Lecia Koła Łowieckiego „Żerań” 
poetka Zofia Szczęsna  ( małżonka naszego kolegi Jerzego Szczęsnego ) 
zaprezentowała niektóre ze swej bogatej twórczości utwory – wiersze – 
poświęcone tematyce myśliwskiej oraz specjalnie dedykowanej naszemu kołu.  
Recytowane wiersze spotkały się z wielkim aplauzem ze strony uczestników 
okolicznościowego spotkania a czas poświęcony  wysłuchaniu pięknych wierszy  
w wykonaniu autorki stanowił wspaniałe uzupełnianie dobrze zorganizowanych 
uroczystości jubileuszowych.  
 

 
Fot.63.– Na zakończenie części oficjalnej ,  Pani Zofia SZCZĘSNA zaprezentowała fragmenty własnej 

poetyckiej twórczości, dedykowanej kołu i myśliwym, co zostało przyjęte wielkimi brawami uczestników i 
podziękowaniem wyrażonym wręczeniem bukietu kwiatów przez prezesa i łowczego Koła. 
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W dalszej części obchodów 45-lecia istnienia koła „ŻERAŃ”, dominowała 
sympatyczna, towarzyska atmosfera. Wypito sporo piwa i mocniejszych trunków 
też. Były śpiewy, dowcipy, koleżeńskie rozmowy, a niektóre zdarzenia  
zarejestrowały aparaty fotograficzne.  

 
 

 
Fot.64/65– Jeszcze jeden kadr z części oficjalnej ... oraz .... części nieoficjalnej tej najbardziej nieformalnej  

 
 
 

 


