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dla koła, przyniosło też korzyści w dziedzinie etyki łowieckiej, mobilizując 
myśliwych do godnego reprezentowania naszego środowiska i upowszech-
niania tych etycznych postaw w kole.  

 

Dewizowe wieńce prezentują: pierwszy z lewej – Wacław Krzyzyk,  
pierwszy z prawej – Stefan Piętka 

 
 
 

7. 
 

CZASY „NOWOCZESNEGO” ŁOWIECTWA – LATA 
SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE. 

 

Trzeci powojenny emblemat PZŁ 
 

Niewątpliwie postęp techniczny, cywilizacyjny i otwarcie kraju na zachód 
wymusiły na środowisku myśliwych i leśników nowe kierunki gospodarowania, 
hodowli i pozyskania zwierzyny łownej. Można powiedzieć, że druga połowa 
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lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte to piękny okres polowań, z wyso-
kimi stanami zwierzyny grubej w województwie koszalińskim i w obwodach na-
szego Koła. A początek tej dekady wcale takiego stanu rzeczy nie zapo-
wiadał: poniżej pokazujemy wykaz strzelonych samców zwierzyny płowej       
w sezonie 1970-1971 – tylko jeden byk i siedem rogaczy(!). 

 
Wykaz odstrzelonych samców zwierzyny płowej w sezonie 1970 - 1971 
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 Potem już ze stanem zwierzyny grubej było coraz lepiej i lepiej. I choć 
co prawda mniej było polowań zbiorowych, bo około 5 – 7 w sezonie, tak jak 
jest i w czasach dzisiejszych (a przecież w kalendarzach polowań z lat 
dawniejszych 20 polowań w sezonie to była norma), to efekty ich – dotyczące 
zwierzyny grubej, głównie dzików - były dużo większe. Pamiętamy wspólne 
zakończenie polowania hubertowego ze „Słonką”, gdy na pokocie w łowisku 
Kunowo (za Lekowem) nasze koło położyło szesnaście strzelonych dzików,    
a koledzy ze „Słonki” - trzy. I, przykro to powiedzieć, ale od tamtej pory skoń-
czyły się na długi czas wspólne polowania i pokoty naszych kół.  

 

Artykuł w „Głosie Pomorza” opisujący gospodarkę łowiecką KŁ „Sokół” 
w Świdwinie w latach siedemdziesiątych. 



 40

A oto kilka wyników polowań w roku 1981: 
 

24. X.  - łowisko „Laufer”  - 27 strzelb  - 11 dzików 
07. XI. - łowisko Oparzno (polowanie hubertowe)  

- 34 strzelby  - 15 dzików   
15.XI.  - łowisko Połchleb i Wiesław (tak się wtedy nazywało)   
      - 24 strzelby -   8 dzików  
21.XI.  - łowisko Berkanowo - 28 strzelb  - 11 dzików  
28.XI.  - łowisko Międzyrzecz - 28 strzelb  -   7 dzików 
05.XII. - łowisko Klępczewo - 28 strzelb  -   9 dzików 
13.XII. - łowisko Kartlewo  - 17 strzelb  -  z powodu bardzo  

wysokiego śniegu i ogłoszenia przez rząd 
stanu wojennego wróciliśmy z tego 
polowania bez trofeów 
 

Dziki w biegu 
 

Rok 1981 był jednym z lepszych sezonów łowieckich w historii Koła, 
również w kwestii odstrzałów indywidualnych. Lata następne były już nieco 
słabsze. Ciekawie wypada porównanie wysokości odstrzałów zwierzyny grubej 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych: 

 

sezon   75/76 76/77 77/78  86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
 

jelenie - byki    3     2     4    34   24   31   54   50 
 - łanie    -          -     -    33   32   39   58   50   
 - cielęta    -     -     -    11     7     8   12   14  

 
sarny  - rogacze   17   23   19    92   69   43   79   79  

 - siuty     7     8   12    71   14   35   81   96 
 - koźlęta     8     -     1    34     -   10     9   30  

 
dziki     35   54   88           180    160   212    359    329  

 

Analizując te dane zastanawiamy się jak możliwy był tak wysoki stan 
grubej zwierzyny łownej w latach osiemdziesiątych w tych samych co dzisiaj 
trzech obwodach naszego Koła. Niewątpliwie zwierzyna znalazła dobre 
warunki rozmnoży, zmniejszono liczbę polowań pędzonych, 90% odstrzałów 
wykonywano w ramach polowań indywidualnych, głównie z ambon. A co naj-
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ważniejsze zwierzyna miała dobre warunki żerowe na dużych pegerowskich, 
przyleśnych polach. A także dzięki hodowlanej pracy naszych kolegów: w tych 
latach wybudowano 4 duże paśniki – magazyny dla zwierzyny grubej i w każ-
dym łowisku paśnik dla saren, uprawiano śródleśne poletka karmowe o powie-
rzchni łącznej ponad 4 ha, wybudowano piwnice – magazyny w łowiskach Ber-
kanowo, Kartlewo i Ząbrowo. Ówczesny, już nieżyjący, gospodarz Stefan 
Piętka wraz z łowczym Wacławem Krzyżykiem wykazywali ponadprzeciętną 
inicjatywę w zagospodarowywaniu łowisk. W tym czasie ugruntował się też 
pomysł podziału obwodów na łowiska, a przydzieleni do nich koledzy myśliwi 
poczuli się w swoich rewirach prawdziwymi gospodarzami. 

 

Plan prac wyjazdów na prace gospodarcze w sezonie 1969 - 1970 



 42

 
Sprawiedliwie trzeba jednak przypomnieć, że praca kolegów na rzecz 

łowisk miała miejsce nie tylko w latach osiemdziesiątych. Hasło „kto nie 
hoduje, ten nie poluje” towarzyszyło członkom „Sokoła” od pierwszych chwil 
powstania tego koła. Jako jeden z dowodów tej aktywności prezentujemy 
powyżej plan prac gospodarczych z sezonu 1969-1970.  

 

 

Paśnik w łowisku Kartlewo wybudowany latach osiemdziesiątych 
 
Praca kół łowieckich (w tym i członków KŁ „Sokół” w Świdwinie) na 

rzecz ochrony i zagospodarowania łowisk oraz przejęcie przez koła od 
nadleśnictw gospodarki łowieckiej w lasach, zaowocowały właśnie wysokimi 
wynikami odstrzałów w latach osiemdziesiątych. Niestety te dobre stany 
zwierzyny grubej przyniosły też zagrożenie w postaci wysokich szkód 
czynionych przez nią na polach naszych rolników. Do roku 1985 za te szkody 
łowieckie płaciły Lasy Państwowe, jako, że zwierzyna łowna stanowiła (i sta-
nowi nadal) przecież własność Skarbu Państwa. Od tego czasu sytuacja 
zmieniała się jednak diametralnie: najpierw koła łowieckie ustawowo zwracały 
nadleśnictwom część wypłaconych odszkodowań, a już od 1990 roku zaczęły 
płacić ich całość. Ta sytuacja ma miejsce do dzisiaj.  

Nie płacono tylko za szkody wyrządzane w lasach i na uprawach 
leśnych, a wiadomo, że przy dużych stanach jeleniowatych szkody takie były 
dość znaczne. Było to powodem corocznych nacisków nadleśnictw na koła 
łowieckie dotyczących zwiększania odstrzałów zwierzyny płowej. W niektórych 
przypadkach dochodziło nawet do – na szczęście przejściowych - konfliktów 
na linii nadleśnictwo – koło łowieckie. Nie ominęła taka sytuacja i naszego 
koła, gdyż żądania czasami wręcz redukcji jeleniowatych nie służyło przecież 
dobru przyrodzie. 

Podsumowując temat zamieszczamy poniżej artykuł z Łowca Polskiego 
nr 6. z 1988 roku obszernie opisujący koło i prowadzoną w nim gospodarkę 
łowiecką. 
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Artykuł o Kole Łowieckim „Sokół” Świdwin w Łowcu Polskim z 1988 roku.  


