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 Do całkowitego unormowania życia łowieckiego brakowało ustawy ło-
wieckiej. Komisja prawna PZŁ w 1948 roku opracowała projekt takiej ustawy, 
który złożono w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Stosowny Dekret o Pra-
wie Łowieckim ukazał się 28.10.1952 r., a Minister Leśnictwa nadał Polskiemu 
Związkowi Łowieckiemu nowy statut organizacyjny. Przyjęto zasadę, że PZŁ 
to „zrzeszenie ludzi pracy uprawiających łowiectwo”, a każdy kto zamierzał 
polować musiał zostać członkiem PZŁ, nie mógł być karany za przestępstwa 
łowieckie i musiał złożyć egzamin łowiecki oraz uzyskać pozwolenie na broń. 
Jako podstawowe komórki zrzeszenia statut wprowadził koła łowieckie  
zrzeszające terenowe grupy myśliwych. Lata pięćdziesiąte były okresem 
największej integracji myśliwych i łączenia się ich w grupy, czyli powstawania 
kół łowieckich. 
 Do 1959 roku obowiązywało w Polsce w zasadzie przedwojenne Prawo 
Łowieckie z 3 grudnia 1927 r., które pomimo pewnych nowelizacji nie od-
powiadało powojennej rzeczywistości. W praktyce więc normalizację życia 
myśliwych i kół łowieckich wprowadziła dopiero ustawa z dnia 17 czerwca 
1959 r. O hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Akceptowała 
ona ustalenia z 1954 roku i podział kraju na obwody łowieckie o powierzchni 
powyżej 3 tysięcy hektarów dzierżawione przez koła łowieckie. Koła te, wraz 
ze służbą leśną lasów państwowych, zobowiązane zostały do prowadzenia 
gospodarki łowieckiej – jak się wtedy określało – planowej.  
 
 
 

2. 
 

ŁOWIECTWO NA POMORZU I ZIEMI ŚWIDWIŃSKIEJ 
LATA CZTERDZIESTE – SZEŚĆDZIESIĄTE 

 

Drugi powojenny emblemat PZŁ 
 
 Po wyzwoleniu ziem zachodnich i północnych, zwanych odzyskanymi, 
ziemia świdwińska znalazła się administracyjnie na obszarze Pomorza 
Zachodniego, w województwie szczecińskim, w powiecie białogardzkim.        
W miarę wysiedlania, w ramach umów międzynarodowych ludności nie-
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mieckiej, na tereny te napływała ludność polska. W tym również myśliwi, 
których bardzo szybko połączyła ich wspólna pasja – polowanie. 

Świdwińscy łowcy w dawnych latach. W środku Rudolf Szparkowski 
 
Dziś po ponad 50 latach trudno odtworzyć szczegóły organizacyjne        

i problemowe tego okresu, bo po wojnie, w latach czterdziestych, zmiany 
przynosił każdy miesiąc. Odradzało się wtedy szybko życie gospodarcze,        
a również i towarzyskie, w tym oczywiście także i łowieckie. Ze wspomnień 
kolegów wiadomo nam, że jesienią w 1946 roku tęsknota myśliwych do 
polowań zrodziła grupę inicjatywną, która przekształciła się w „Koło Łowieckie 
w Świdwinie”. Do pionierów tego koła, istniejącego teraz pod nazwą „Sokół”    
z całą pewnością zaliczają się:  
• Bolesław Mieszczak – mistrz krawiecki 
• Marian Wabich – piekarz 
• Marian Spychalski – agronom 
• Wincenty Burkiet – rzeźnik 
• Fridolin Słowik – rzemieślnik 
• Stefan Lepsik – leśnik 

 

Do tych kolegów w początkach lat pięćdziesiątych dołączyli: 

• Roman Mastalarek – milicjant 
• Antoni Klasiński – leśnik 
• Zygmunt Skarżyński 
• Aleksander Giziński 
• Stanisław Łoński 
 

A później następni koledzy: 
• Józef Zimnowłodzki 
• Jan Piętka 
• Marian Stosio 
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Wiadomym jest, że w okresie zaraz po wojnie legalne pozyskanie broni 
myśliwskiej i amunicji było niewyobrażalnie trudne. Sytuacja uległa poprawie 
kiedy w latach 1947 – 1949 w ramach odszkodowań wojennych napłynęła do 
Polski broń myśliwska – dubeltówki – z zakładów niemieckich. Zaczęto 
również legalizować broń poniemiecką znajdowaną na naszym terenie w róż-
nych kryjówkach. Proch z kolei wydobywano z wojskowych pocisków 
czołgowych, które gromadzono do cięcia na złom na stacji kolejowej w Świd-
winie oraz z pobitewnego cmentarzyska koło Bukowca. 
 W okresie tym nie było jeszcze dokładnego podziału na obwody 
łowieckie. Kolega Mieszczak wspominał: „Koło łowieckie ze Świdwina miało 
prawo polować na polach i w lasach w okolicy Świdwina. Jedynym wymogiem 
była konieczność powiadamiania posterunków gminnych milicji”. Pozyskiwana 
w tym okresie zwierzyna - a trzeba pamiętać, że dzików i saren było bardzo 
mało, a jeleni prawie wcale – przeznaczana była do roku 1950 na użytek 
własny oraz miejscowych restauracji. Ziemia świdwińska bogata była wtedy   
w zające, kuropatwy i dzikie króliki, których największe skupiska do końca lat 
sześćdziesiątych były w okolicach Bukowca, Peczerzyna i na terenie miasta, 
pod kłodami drewna w tartaku. Miłośnikiem polowań na króliki na terenie 
tartaku był kolega Marian Wabich, a koło jeziora Bukowiec - od strony wsi 
Dobra Rycerskie – koledzy Stanisław Łoński i Marian Knappe. 

Jeleni było niewiele, ale czasami się trafiały. 
Stoją od lewej: drugi – Wacław Krzyżyk, trzeci – Marian Stosio, piąty – Stanisław 

Łoński, siódmy – Roman Mastalarek 
 

W 1950 roku nastąpił nowy podział administracyjny kraju – powstało 
województwo koszalińskie. Jednak, aż do roku 1958, w którym powstał powiat 
świdwiński, należeliśmy jeszcze do powiatu Białogard. Zarządzeniem Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 16 czerwca 1954 ro-
ku „W sprawie utworzenia nowych obwodów łowieckich na obszarze woje-
wództwa koszalińskiego”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym WRN       
w Koszalinie z dnia 14 lipca 1954 r. pod pozycją 19., utworzono nowe obwody 
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łowieckie na terenie województwa. Koło Łowieckie PZŁ nr 1. w Świdwinie 
otrzymało obszarowo wydzielone 4 obwody:  

 

• nr 173. Jastrzębniki  – 6 390 ha, 
• nr 174. Ząbrowo   – 5 420 ha, 
• nr 179. Oparzno  – 4 550 ha, 
• nr 182. Słonowice  – 5 100 ha. 
 

Razem więc koło gospodarowało na powierzchni 21 460 ha.  

Umowa dzierżawy obwodu nr 174. (obecnie 106.) z 1954 roku – str. 1. 
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Umowa dzierżawy obwodu nr 174. (obecnie 106.) z 1954 roku – str 2. 
. 
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Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 174. (obecnie 106.) na rok 1959-1960 
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Do 1953 roku na terenie Świdwina funkcjonowało tylko jedno koło ło-
wieckie. W początkach lat pięćdziesiątych koło miasta zaczęto budowę 
lotniska wojskowego i rozpoczął się napływ kadry wojskowej. Również 
myśliwych, którzy w roku 1953 założyli Wojskowe Koło Łowieckie „Cyranka”   
w Świdwinie. Ten stan organizacyjny świdwińskiego łowiectwa trwał do roku 
1961, kiedy to grupa myśliwych zatrudnionych zawodowo w Komendzie Po-
wiatowej Milicji w Świdwinie postanowiła odłączyć się od tzw. koła miejskiego     
(w odróżnieniu od wojskowego) i powołać własne koło łowieckie pod nazwą 
organizacyjną „Słonka”, zwane potem popularnie kołem milicyjnym. W tym 
czasie uszczuplone koło miejskie przyjęło nazwę organizacyjną „Sokół”. 

W dniu 6 czerwca 1962 roku funkcyjni członkowie Koła nr 1. w Świdwi-
nie odbyli spotkanie, którego ustalenia pokazują poniższe odpisy: 

Protokół podziału koła z 1962 r. – str. 1. 
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Protokół podziału koła z 1962 r. – str. 2. 
 
 

Wykaz należności członków koła z 1962 r. 
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W dniu podziału w 1962 roku do Koła PZŁ nr 1 w Świdwinie, które od 

1960 roku zaczęto nazywać „Sokół”, należało 31 członków. Po podziale w Ko-
le Łowieckim „Sokół” Świdwin pozostało 21 kolegów, tj: 

 

1. Bolesław Mieszczak 
2. Marian Wabich 
3. Wacław Krzyżyk 
4. Zygmunt Wojciechowski 
5. Fridolin Słowik 
6. Stefan Lepsik 
7. Rudolf Szparkowski 
8. Marian Knappe 
9. Jan Huk 
10. Tadeusz Wojnarowicz 
11. Ryszard Kępa 
12. Stanisław Ignaczak 
13. Zygmunt Skarżyński 
14. Tadeusz Chryniewiecki 
15. Józef Zelek 
16. Stanisław Łoński 
17. Henryk Gulbas 
18. Antoni Siwiński 
19. Aleksaner Giziński 
20. Stanisław Dobroń 
21. Leszek Korman 
 

Natomiast do nowoutworzonego milicyjnego Koła „Słonka” odeszło 10 
kolegów: 

 

1. Roman Mastalarek 
2. Antoni Klasiński 
3. Józef Zimnowłocki 
4. Jan Piętka 
5. Marian Stosio 
6. Franciszek Śniegocki 
7. Kazimierz Portacha 
8. Bogdan Trzebiński 
9. Antoni Wrzeszcz 
10. Ignacy Grzelzka 

 

Przed podziałem prezesem koła był kol. Roman Mastalarek, łowczym 
kol. Rudolf Szparkowski, a skarbnikiem kol. Jan Piętka. Po podziale w 1962 r. 
prezesem wybrano kol. Bolesława Mieszczaka, łowczym kol. Rudolfa Szpar-
kowskiego, a potem od 1964 r. - już na wiele lat - kol. Wacława Krzyżyka. 

W trakcie podziału koła nastąpił też podział obwodów łowieckich. „Sokół” 
pozostał przy swoich trzech obwodach: nr 174. Ząbrowo o pow. 5 420 ha,       
nr 179. Oparzno o pow. 4 450 ha i nr 182. Słonowice o pow. 5 100 ha. Razem 
gospodarowano na powierzchni 14 970 ha.  
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Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 182. (obecnie 139.) na sezon 1965-1966 
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Z różnych względów, głównie celem zatrzymania ostoi zwierzyny, w lip-
cu 1974 r. wystąpiono z wnioskami o korektę granicy obwodu nr 174. Ząb-
rowo: w rejonie Międzyrzecza i na granicy od Lekowa do Słowieńska, o co 
koledzy ze „Słonki” długo mieli do nas żal. 

Wniosek o zmianę granic obwod nr 174. (obecnie 106.)  z 1974 r. 
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Drugi wniosek o zmianę granic obwodu nr 174. (obecnie 106.)  z 1974 r. 
 

Ostateczne zmiany granic obwodów do stanu dzisiejszego nastąpiły 
zgodnie z zarządzeniem nr 20/76 Wojewody Koszalińskiego z dn. 30 marca 
1976 r. „W sprawie podziału obszaru województwa Koszlińskiego na obwody 
łowieckie”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym WRN w Koszalinie z dnia 
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10 kwietnia 1976 r. - poz. 10, Dz. nr 3. Tu nastąpiła zmiana obwodów, w 
wyniku której Koło „Sokół” Świdwin uzyskało: 
 

• obwód 174. Ząbrowo (potem nr 76., teraz nr 106.) o pow. 5.490 ha 
• obwód 179. Oparzno (potem nr 89., teraz nr 107.) o pow. 5.490 ha 
• obwód 182. Słonowice (potem nr 101., teraz nr 139.) o pow. 5.100 ha. 
 

Na tych obwodach o łącznej powierzchni 16 080 ha „Sokół” gospodaruje do 
dzisiaj. Na całej ich powierzchni - wg oficjalnych wykazów - lasy zajmują 5 334 
ha, pola 10 562 ha oraz wody 184 ha. 
 

 Wracając jednak do wcześniejszych lat historii koła - pięćdziesiątych       
i sześćdziesiątych – trzeba pamiętać, że uprawianie łowiectwa było bardzo 
utrudnione. Stany zwierzyny grubej po wojnie były w naszych obwodach bar-
dzo niskie, ponadto w latach sześćdziesiątych nastąpił pomór dzików. Starsi 
myśliwi pamiętają, że znajdowano, szczególnie przy wodach śródleśnych         
i strumieniach, grupy po 4 – 5 padniętych dzików, często grube odyńce. Był to 
okres nie polowania, a szukania i zakopywania martwej zwierzyny. O trudnoś-
ciach z zakupem broni i amunicji już wspominano. I chociaż na początku lat 
pięćdziesiątych powstała spółdzielnia Jedność Łowiecka, a w Koszalinie jej 
sklep, to w dalszym ciągu możliwości zakupu broni nowej - a już szczególnie 
kulowej - były niewyobrażalnie małe. Podobnie było też z amunicją. Większość 
polujących kolegów posiadała tylko dubeltówki, które ze względów etycznych   
i technicznych musiały być corocznie przystrzeliwane i koledzy byli zobo-
wiązani zaliczyć strzelanie na rozrzut i celność. Jako ciekawostkę pokazujemy 
wykaz myśliwych powiatu świdwińskiego z takiego przystrzeliwania broni w 
czerwcu 1960 r. 

Wykaz myśliwych powiatu Świdwin, którzy przystrzelali broń w 1960 roku – str. 1. 
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Wykaz myśliwych powiatu Świdwin, którzy przystrzelali broń w 1960 roku – str. 2. i 3. 
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 Historię powstania Koła Łowieckiego PZŁ w Świdwinie – dzisiejszego 
„Sokoła” – zapoczątkowali myśliwi i związane z łowiectwem osoby z przed-
wojennej tzw. klasy średniej, głównie rzemieślnicy i leśnicy. Polska powojenna 
otworzyła możliwość polowania wszystkim obywatelom. Różne były koleje lo-
su nowo przyjmowanych myśliwych; pewna część to były osoby przypadkowe, 
osoby z prostego ludu, ale zarazem prawdziwi miłośnicy łowiectwa i przyrody. 
Cytujemy prośbę z dnia 20 listopada 1962 r. skierowaną do Powiatowej Rady 
Łowieckiej w Świdwinie przez jednego z kolegów, rolnika ze wsi Rusinowo, 
który z niewiadomych nam przyczyn został wykluczony z koła. Są to słowa 
proste, ale jakże pełne żalu i umiłowania polowań: 

 

„Rado Łowiecka dlaczego ja wciąż piszę do Ciebie i proszę o zmianę 
decyzji, dlatego, że od 10.02.62 r. nie wychodzi mi ta myśl o łowiectwie  
i przez cały czas myślę kiedy to ja będę jechał na polowanie jak moi ko-
ledzy. Trudno mi te chwile przeżywać kiedy me oczy zobaczą przejeż-
dżających myśliwych. ...” 

 

I w dalszej części: 
 

„... Rado Łowiecka zastanów się jeszcze raz głęboko nad moimi 
prośbami  i rozwesel moje życie przez przywrócenie mi praw łowieckich, 
bo łowiectwo jest dla mnie najmilszym sportem tak jak dla kilku tysięcy 
myśliwych w Polsce. Wołam do Ciebie Rado bo tęsknię za łowiectwem.” 

 

Widać z tego, że już w tamtym okresie postrzeganie łowiectwa 
zdominowane było nie tylko chęcią polowania, ale też świadomością ochrony 
przyrody i potrzebą doznań wyższego rzędu. 
 
 
 

3. 
 

POLOWANIA – ODSTRZAŁY – GOSPODARKA ŁOWIECKA 
LATA SZEŚĆDZIESIĄTE -SIEDEMDZIESIĄTE 

 
 Był to okres, zdaniem wielu, największej intensyfikacji gospodarki 
łowieckiej i prestiżu kół łowieckich. Mieliśmy bardzo dobrą Ustawę Łowiecką z 
17 czerwca 1959 r. gwarantującą dostęp do łowiectwa szerokiej rzeszy oby-
wateli; zwierzyna w stanie wolnym, jako własność państwa, korzystała z praw-
nej ochrony poprzez jego organy – milicję i prokuraturę. Gospodarka łowiecka 
w lasach prowadzona była przez wykwalifikowaną kadrę leśników i oczywiście 
społeczną pomoc rzeszy myśliwych. Na państwie leżał obowiązek wypłaty 
odszkodowań łowieckich za szkody na polach i w lasach oraz walki z kłuso-
wnictwem. Obowiązkiem myśliwych była przede wszystkich ochrona łowisk 
przed szkodnikami (np. przez wykładanie jaj fosforowych do zwalczania kru-
kowatych), zagospodarowanie obwodów, szczególnie polnych oraz budowa 
paśników i urządzeń łowieckich. 

Ofiarna praca leśników widoczna była szczególnie na odcinku zalesień. 
Upraw leśnych przybywało, a z nimi i ostoi zwierzyny grubej - miotów leśnych 
do polowań wystarczało na wiele dni. Przykładem niech będą kalendarze 
polowań z sezonów 1960/61 i 1968/69. Jak z nich wynika, to w jednym sezo- 


