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ROZDZIAŁ V– OKRES 50-LECIA 
 
 
0BCHODY 5O-LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŻERAŃ” 
 

roczystości z okazji 50-tej rocznicy istnienia Koła Łowieckiego „ŻERAŃ”, 
zorganizowano w obwodzie łowieckim  Skępe  k/Torunia. Na 
uroczystości przybyło około 150 osób – członków koła, rodziny 

członków koła, oraz zaproszeni goście. Obchody rocznicowe rozpoczęto 
uroczystą  mszą świętą dedykowaną członkom koła „ZERAŃ”, odprawionej w 
miejscowym klasztorze. W celebrowaniu mszy świętej uczestniczył ksiądz Zenon 
Stefański członek naszego koła.  
 
Uroczystości organizacyjne odbyły się w świetlicy miejscowego ośrodka 
wczasowego nad pobliskim jeziorkiem skępskim.  Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: 

 Grzegorz Wiśniewski - Prezes WZŁ we Włocławku 
 Jacek Soborski - Nadleśniczy Leśnictwa Skrwirlno 
 Leśniczy  ze Skępego 
 Komendant Policji w Skępe 
 Przewodniczący WRŁ we Włocławku 
 Z-ca Nadleśniczego ds. łowieckich w Nadl. Skrwirlno 

 

 
 
obwodów dba o niezbędne i sprawne urządzenia łowieckie, wymaga wysokiej 
etyki łowieckiej od Kolegów Myśliwych, wzorowo prowadzi planowanie oraz 
ewidencję i rozliczanie odstrzałów. Przez dwie kadencje członek Rady 
Wojewódzkiej OPZŁ w Warszawie. Wielokrotny delegat koła na Walnych 
Zjazdach OPZŁ w Warszawie. Odznaczony  Brązowym, Srebrnym i Złotym 

U 

Lachowski Bronisław – członek Polskiego Związku 
Łowieckiego od początku członkostwa w kole wykazuje 
społeczne angażowanie się w sprawy istotne dla koła. W 
1992 r zostaje powołany na łowczego koła, po uprzednim 
pełnieniu funkcji podłowczego. Funkcję łowczego pełni 
także w kadencji 2005-2010. Jako Odpowiedzialny m.in. 
za gospodarkę łowiecką w kole, troszczy się o populacje 
zwierzyny grubej i drobnej w  poszczególnych                                   
obwodach, we współpracy z gospodarzami 
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Medalem Zasługi Łowieckiej. Na 55-lecie koła odznaczony najwyższym 
łowieckim odznaczeniem jakim jest ZŁOM 
 
Na uroczystości jubileuszowe przybyli Koledzy –Myśliwi z Warszawy, Janowa 
Podlaskiego,  Zasp Małych, Garbowa  oraz ze Skępego. Uroczystości otworzył 
prezes zarządu koła „ŻERAŃ”  Stanisław Dobrzalski. Po powitaniu obecnych na 
sali gości oraz wszystkich pozostałych wygłosił okolicznościowe przemówienie. 
Oto jego treść: 

 
Fot.66 – Otwarcie oficjalnej części uroczystości obchodów 50-Lecia naszego Koła – Prezes i Łowczy  - 

Stanisław Dobrzański oraz Bronisław Lachowski nierozerwalna para przyjaciół na dobre i złe ... 
 

          
            „  ... Szanowne koleżanki i koledzy - myśliwi, szanowni zaproszeni 
goście i sympatycy koła ŻERAŃ”. Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić rocznicę 50-
lecia powstania i działalności koła Łowieckiego ‘ŻERAŃ”, oraz powspominać 
radosne chwile przeżyć myśliwskich jakich doświadczyliśmy w minionym 
okresie.  Pięćdziesiąt lat temu, w 1952 roku, wśród załogi FSO na Żeraniu 
zorganizowała się grupa sympatyków myślistwa i utworzyła Koło Łowieckie 
„Żerań” przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie. Do grupy tej 
należeli: 
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 Aniołek Władysław 
 Bałdysiak Stanisław 
 Gielo Witold 
 Laskowski Władysław 
 Nowak Zbigniew 
 Poddębski Edward 
 Tymiński Jerzy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.67/68 – Nie lada atrakcją była wystawa trofeów myśliwskich ... naszych członków koła którzy mieli 
możliwość zaprezentowania owoców swojego myślistwa z jakże cennym osobistym komentarzem. Na 

dolnym zdjęciu w koleżeńskiej rozmowie łowczy koła B Lachowski i Jan Salamończyk 
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Pierwszymi terenami łowieckimi były rejony Bródna, Białołęki, Brzezin, Sannik i 
Ostrołęki. W następnych latach poprzez wymianę pozyskiwano nowe obwody. 
Obecnie gospodarujemy w 5-ciu obwodach łowieckich p powierzchni około 
30.000 ha. Są to następujące obwody o popularnych nazwach: Drezdenko,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot.69/70/71–  ... niekiedy, zwiedzających wystawę  zatrzymywało coś ... co trudno było ominąć ...  bez 

zawieszenia oka choć na chwilę  Jacek Salamończyk ze swoim posokowcem na tle wystawy 
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Garbów k/Lublina, Skępe, Janów Podlaski, oraz Zaspy Małe k/Białogardu. W 
łowiskach naszych bytuje większość gatunków zwierzyny łownej. Są to: Jelenie, 
łosie, Sarny, Dziki, Lisy, Jenoty, Kuny, Borsuki, Zające, oraz Kaczki, Bażanty i 
Kuropatwy. Do lat siedemdziesiątych średnia ilość członków to około 30 
myśliwych. Lata 1970-1995 to dynamiczny rozwój koła. Przyjęto nowych 
członków . pozyskano dwa nowe obwody w Janowie Podlaskim i Drezdenku. 
Obecnie koło liczy 115 członków. W tym 99 macierzystych, 13 nie 
macierzystych, 3 honorowych oraz 6 stażystów. 
 
W związku z tym, że obwody łowieckie znajdują się w dużych odległościach od 
Warszawy, powstała inicjatywa budowy własnych baz hotelowych. Udało nam 
się to zrealizować dzięki wsparciu Kierownictwa  Fabryki oraz dużej aktywności 
Kolegów – Myśliwych. Na 40-lecie naszego Koła mieliśmy już własne bazy w 
Skępem, Zaspach Małych , Janowie Podlaskim oraz wynajmowany domek od 
Lasów Państwowych w Drezdenku. 
 

 
Fot.72  – Swoje trofea łowieckie prezentowali m.innymi  S Dobrzalski, B Lachowski, A Lachowski, 

J Salamończyk, E Pietrzak, T Kluczyk, M Szymanowski, A Utrata 

 
W ostatnim 5-cio leciu podwyższyliśmy również stan techniczny urządzeń 
myśliwskich. Budujemy nowe ambony, paśniki, żerowiska dla zwierzyny. 
Przeprowadziliśmy remont baz hotelowych w Skępe, w Zaspach Małych oraz w 
Janowie Podlaskim. Poprawiło to znacznie standard miejsc noclegowych o czym 
koleżanki i koledzy myśliwi będą mogli się osobiście przekonać bywając częściej 
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w łowiskach. Gospodarka łowiecka w naszym Kole jest zawsze na pierwszym 
miejscu. Dlatego też ustanowiliśmy funkcję Gospodarza łowiska, która pełniona 
jest przez miejscowych kolegów myśliwych. Dzięki ich bardzo dobrej pracy 
prowadzimy gospodarkę łowiecką na wysokim poziomie.  

 
Fot.73– Za chwilę zacznie się ceremonia wręczania odznaczeń jak i Dyplomów okolicznościowych . Od 

lewej S Dobrzański, B Lachowski i J Salamończyk 

 
Za wzorową działalność Koło otrzymało na 45-lecie najwyższe odznaczenie 
łowieckie „Złom”, oraz nadano Kołu Sztandar ufundowany przez myśliwych – 
członków naszego Koła. Przestrzeganie przez naszych myśliwych tradycji i zasad 
etyki łowieckiej pozwoliło stworzyć atmosferę  koleżeństwa i życzliwości wśród 
naszej braci myśliwskiej oraz społeczności lokalnej. 
Minione 50 lat działalności naszego Koła to dokonania dwóch pokoleń naszych 
myśliwych. Od lat nasi członkowie biorą czynny udział w pracach władz 
okręgowych PZŁ, oraz w Zjazdach Okręgowych i Krajowych. Uczestniczymy 
również w krajowych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich uzyskując bardzo 
dobre wyniki w strzelaniu i zajmując czołowe miejsca w ogólnej klasyfikacji.  
 
Dziś będziemy mieli okazję pogratulować im odznaczeń medalami „Zasługi 
Łowieckiej” przyznanymi za aktywną pracę na rzecz gospodarki łowieckiej i 
ochrony przyrody. Również dzisiaj zostaną wręczone medale „ Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.  
 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Kolegom, którzy przyczynili się do 
rozwoju i wzbogacanie koła, oraz wszystkim za sprawą których obchodzić  
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Fot.74/75/76– Nasi Medaliści ... od lewej B Lachowski , J Salamoćzyk , B Cembrzyński , A Utrata , W 

Zbrożek J Owerko ... oraz na zdjęciu poniżej - szczególni medaliści ... senior Jan Salamończyk odznaczony 
złotem i junior Jacek Salamończyk odznaczony brązem 

 

 
możemy swój piękny jubileusz. Podziękowania kieruję do pracowników Lasów 
Państwowych oraz władz lokalnych, okręgowych władz PZŁ, sympatyków i 
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przyjaciół koła , którzy wspierali nas w prowadzeniu gospodarki łowieckiej, 
ochronie zwierzyny, kultywowaniu tradycji i obyczajów łowieckich. 
Szczególe podziękowanie kieruję do naszych rodzin za cierpliwość i 
wyrozumiałość, bez których trudno byłoby realizować swoją pasję myśliwską.  
 
Niech następne lata pomnożą zwierzynę , a nam starczy zdrowia i sił na 
przeżycie nowych wspaniałych przygód myśliwskich   
                                                                                       ... Darz Bór ”   
  
 

 
Fot.77 –  ceremonia wręczania okolicznościowych dyplomów dla każdego członka koła. Od lewej prezes 

zarządu-Stanisław Dobrzański, łowczy koła – Bronisław Lachowski oraz sekretarz zarządu – Jacek 
Salamończyk 

 
W następnym punkcie realizowanego programu, Członek ZG PZŁ i Prezes WZŁ 
we Włocławku  Grzegorz Wiśniewski wręczył  Odznaczenia Łowieckie 
następującym Kolegom: 
 
Złoty Medal  Zasługi Łowieckiej: 

 Lachowski Bronisław 
 Salamończyk Jan  

 
Srebrny  Medal  Zasługi Łowieckiej 

 Cembrzyński Bronisław 
 Utrata Adam 
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Brązowy Medal  Zasługi Łowieckiej 
 Salamończyk Jacek 
 Owerko Jan 
 Zbrożek Wojciech 

 
W następnej kolejności prezes koła oraz łowczy wręczyli Listy Gratulacyjne dla 
zaproszonych gości , jako wyraz uznania za promocyjne działania na rzecz 
naszego koła. Wszyscy koledzy myśliwi członkowie naszego koła otrzymali 
pamiątkowe emblematy naszego koła wraz z pamiątkowym Dyplomem 
okolicznościowym.  

 
Fot.78/79 – Nasi goście otrzymali z rąk prezesa koła okolicznościowe Dyplomy przygotowane ciekawie 

graficznie  przez sekretarza zarządu - Jacka Salamończyka 
 
 
Niezapomnianymi chwilami dla każdego uhonorowanego kolegi był komentarz 
Łowczego Bronisława Lachowskiego , który w sposób sympatyczny a przy tym 
dowcipny opisywał daną osobę co zostało owacyjnie przyjęte przez wszystkich 
zgromadzonych. 
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Fot.80/81 – nasi goście na wspólnym zdjęciu członków j naszego koła . Na dolnym zdjęciu  nasi goście 

przy myśliwskim stole biesiadnym 
 

 
 
Następnie miało miejsce koleżeńskie , miłe i sympatyczne spotkanie. Na stół 
wjechały myśliwskie dania przygotowane przez naszego kolegę 
W.Wiśniewskiego a i nie brakowało myśliwskich trunków no i oczywiście 
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wspaniałych wesołych tanecznych melodii. Spotkanie godne osiągniętych 
wartości w okresie 50-Lecia istnienia Koła Łowieckiego „Żerań”. 

 

 
Fot.82– Nie za brakło również tradycyjnego myśliwskiego ogniska nad jeziorem . Od lewej Jacek Krawczyk 

obok Jego żona,  w środku Anna Salamończyk ze swoim synem Jackiem 
 

 
WALNE ZGROMADZENIE  - KWIECIEŃ 2005 
 

olejne walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w 
kwietniu 2005 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 
miniony okres przedstawili Prezes Zarządu, Łowczy Koła oraz 

poszczególni członkowie Zarządu Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi , 
dokonali wyboru nowych członków Zarządu na następną kadencję. Przed 
Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym decyzją Zarządu Koła, 
powołano zespół konsultacyjny dla wyłonienia kandydatów do władz Koła, 
poprzez szeroką konsultację z większością członków naszego Koła. W skład 
zespołu konsultacyjnego wchodzili następujący koledzy: Jan Salamończyk - 
przewod. zespołu, oraz członkowie w osobach Jacek Sternik, Marian Kazubski, 
Jan Sobolewski oraz Jerzy Kucharski. Wyniki konsultacji zostały przedstawione 
uczestnikom Walnego Zgromadzenia. W wyniku wyborów wyłoniono nowy 
Zarząd w składzie 5 osób a nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się 
następująco:  

 DODRZALSKI Stanisław - Prezes 
 LACHOWSKI Bronisław - Łowczy 
 AUTERHOFF Wiesław - Skarbnik 

K 
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 SALAMOŃCZYK Jacek - Sekretarz 
 SASORSKI Janusz - Podłowczy 

 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 
 

 ZBROŻEK Wojciech - Przewodniczący 
 RAJEWSKI Adam - Członek Komisji 
 SZYMANOWSKI Marek - Członek Komisji 
 

Dokumentacja na Walne Zgromadzenia Członków Koła, przygotowywana jest 
przez Sekretarza Zarządu i jest doręczona każdemu członkowi Koła przed 
zebraniem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
do najłatwiejszych ze względu na ilość członków oraz ilość obwodów łowieckich 
z którymi wymagana jest bieżąca komunikacja. Opracował i wdrożył 
komputerowy system informacji dla członków Koła, obejmujący dane 
planistyczno-sprawozdawcze, dotyczące  członkostwa w kole, planów łowieckich 
i  ich realizację, planów finansowych i ich realizację oraz dotyczących innych 
ważnych wydarzeń w Kole. Zapewnia sprawną korespondencję Koła z 
partnerami zewnętrznymi oraz zapewnia niezbędne komunikaty dla członków 
Koła  zawierające merytorycznie decyzje Zarządu Koła. Jak dotąd bezkosztowo 
zapewnia siedzibę i adres korespondencyjny Koła.  Przygotowuje wnioski dla 
naszych członków na odznaczenia łowieckie. Ich forma , indywidualne 
merytoryczne uzasadnienie zasadności ubiegania się o nie dla członków naszego 
Koła zaobfitowało w ostatniej dekadzie przyznaniem  niespotykanej dotąd ilości 
medali i odznaczeń , co jest jednoczenie właściwym uhonorowaniem pozycji 
naszego Koła w środowisku łowieckim. Sam jest odznaczony Brązowym 
Medalem Zasługi Łowieckiej na obchodach 45-Lecia , a na uroczystościach 
jubileuszu 55-lecia Koła odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.        

Jacek Salamończyk Sekretarz Zarządu oficjalnie 
objął tą funkcję w 1995 roku ( wcześniej przez okres 
roku wykonywał ją nieformalnie ). Jak dotychczas 
jest Sekretarzem o najdłuższym stażu pełnienia tej 
funkcji w historii Koła. Od początku głównym jego 
zadaniem było przygotowanie prawidłowego 
przepływu informacji w Kole a w szczególności 
pomiędzy Zarządem Koła a członkami oraz innymi 
organizacjami i instytucjami współpracującymi na co 
dzień. To zadanie nie należy 
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                      Fot.83 Salamończyk Dariusz   Fot.84 Krawczyk Jacek         Fot.85 Musz Wojciech  

 

 

 
Fot.86 –tradycyjnym zwyczajem w naszym Kole są wigilijne zebrania zarządu Koła, na które zapraszani są 
członkowie Koła którzy mają możliwości uczestniczenia w posiedzeniu. Najczęściej frekwencja jest duża i 

poza dyskusją o aktualnej sytuacji Koła składamy sobie wzajemne życzenia świąteczne 
 

 

Zbrożek Wojciech -  aktywny myśliwy lubiący polować 
we wszystkich naszych obwodach. Ulubiony Jego 
obwód to Janów Podlaski, aczkolwiek chętnie poluje w 
obwodach w Zaspach Małych oraz w Drezdenku. Lubi 
polować na zwierzynę drobną i ptactwo. Zawsze 
uczestniczy w otwarciu sezonu myśliwskiego na 
popularnych polowaniach w obwodzie Garbów na 
kaczki. Wieloletni członek Komisji Rewizyjnej za 
czasów przewodnictwa tej Komisji przez O.Kondelkę, a  
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od 1995 roku przewodniczący komisji Rewizyjnej. Jako przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej konstruktywnie wspomaga merytoryczną i finansową  działalność 
Zarządu Koła.. 
 

    
 
                     Fot 87 Cembrzyński Bronisław   fot 88 Lachowski Andrzej    fot 89 Jacyna Jakub  

 

    
 

                                        Fot.90 Ciecierzyński Mieczysław  fot.91 Tommy Wurtz Petersen  
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Z A U R O C Z E N I E 
 

 
Lasy Alwusa wciąż widzę je  
Łąki nad Bugiem spowite siwą mgłą  
Klekot bociana , bażanta znany głos  
I śpiew słowika w majową ciepłą noc 
To moja radość i szczęście moich dni. 
 

Z łąk nadbużańskich żurawia słychać głos 
Na Sachalinie złoci się zboża kłos 
I wstęga drogi piaszczystej wije się w dal 
To tych widoków tak bardzo jest mi żal 
To maja radość i szczęście moich dni 

 
Tu w mieście mym widoków tych mi brak 
Czuję się w nim jak w sieć schwytany ptak 
Dlatego często myślami wracam tu  
Do tych łąk zielonych wśród których wije się Bug 
To moja radość i szczęście moich dni 
 

Kiedy w „Kotlince” kominek pali się 
W gronie przyjaciół snujemy wspomnienia swe 
O tym co było a co odeszło w dal 
Co już nie wróci a tak jest tego żal 
To moja radość i szczęście moich dni.  

 
 

Autor: T.Kluczyk  


