
 18

 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-
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nie organizowano 20 i więcej polowań. I miotów nań starczało. Wysokości 
odstrzałów w tym okresie nie były jednak rewelacyjne – efekty gospodarki 
łowieckiej ujawniły się później, w latach osiemdziesiątych 
 

 
Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 1960-1961 
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Plan polowań zbiorowych na sezon 1960-1961 

 
Wiele robiono też w sprawie ochrony łowisk polnych. Etatowo 

zatrudniano na obwodzie polnym nr 182. Słonowice strażnika łowieckiego, na 
którego koło otrzymywało dotację z Zarządu Wojewódzkiego PZŁ. Obo-
wiązkiem jego, jak i myśliwych koła, była ochrona łowisk i odstrzał dra-
pieżników. Stany zwierzyny drobnej – zajęcy, kuropatw i przez kilka lat rów-
nież królików - były w świdwińskich łowiskach bardzo wysokie i odstrzał w tym 
okresie 10 zajęcy przez jednego myśliwego na polowaniu zbiorowym nie był 
niczym nadzwyczajnym.  
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Zwierzyna drobna - kaczki 
 
Obowiązek redukcji drapieżników obowiązywał wtedy wszystkich my-

śliwych do osiągnięcia w sezonie ustalonego limitu odstrzalu wg następu-
jących kryteriów punktowych: 

 

- za jastrzębia  - 10 pkt 
- za kota  -   6 pkt 
- za psa  -   5 pkt 
- za wronę, srokę -   3 pkt 

Zwierzyna drobna - kuropatwy 

 
Roczny limit odstrzału drapieżników wynosił 60 (!) punktów na jednego 

myśliwego i generalnie nie mniej niż 5 punktów na każde 100 ha dzier-
żawionego obwodu. Tematy odstrzału drapieżników i łowieckiego gospoda-
rowania  na  dzierżawionych  obwodach  podlegały kontroli ówczesnej PRN,  
PKŁow. i  KPMO.  Obrazują to protokóły z takich kontroli z dnia 07 maja 1963 
r. Wynika z nich, że w okresie od 1 kwietnia 1962 r. do 31 marca 1963 r. myś-
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liwi KŁ „Sokół” Świdwin odstrzelili 25 psów i 16 kotów na obwodzie nr 174. 
oraz 16 psów i 12 kotów na obwodzie nr 179. Oprócz odstrzałów szkodników 
zwierzyny drobnej wykładano też zatrute jaja fosforowe. Jednego roku w ob-
wodzie nr 174. wyłożono 300 jaj, a innego w obwodzie nr 182. aż 500 jaj. Nic 
więc dziwnego, że stany zwierzyny drobnej były wysokie. 

 

 
Protokół kontroli obwodu nr 174. (obecnie 106.) z 1963 r. 
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Protokół kontroli obwodu nr 179. (obecnie 107.) z 1963 r. 
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Protokół kontroli obwodu nr 182. (obecnie 139.) z 1963 r. 
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 Jak już wspominaliśmy w latach siedemdziesiątych odstrzały zwierzyny 
grubej nie były wysokie. Na przykład - wg wspomnianych wyżej protokółów -  
w roku gospodarczym 1962/1963 w obwodzie leśnym nr 174. strzelono 3 ła-
nie, 1 kozła i 23 dziki. I pomimo planu, nie strzelono jelenia byka i saren kóz. 
Zajęcy na jednym polowaniu padło natomiast 46. 
 

 
Plan odstrzału na obwodzie nr 174. (obecnie 106.) na sezon 1970-1971. 

 
 
 Działalność w zakresie ochrony łowisk prowadzona była nie tylko z obo-
wiązku wywiązania się z ustalonego limitu punktowego odstrzału drapież-
ników, ale też z potrzeby i konieczności i przygotowania łowisk koła do pla-
nowanego zasiedlenia ich bażantem. Działania takie realizowali wszyscy 
myśliwi z KŁ „Sokół” oraz z innych kół powiatu świdwińskiego. Była to akcja 
kompleksowa. Pod tym kątem w dniu 21 kwietnia 1972 roku opracowano plan 
ochrony łowisk naszego koła na okres od 1972 do 1975 roku, w którym zapi-
sano szereg konkretnych przedsięwzięć koła, zmierzających do stworzenia 
właściwych warunków hodowli bażanta i oczywiście ochrony istniejącej popu-
lacji zająca. W tym okresie, z powodu choroby, w obwodach pozostały już 
tylko szczątkowe ilości królików, a ciężka zima katastrofalnie zmniejszyła stan 
kuropatw. Pojawił się natomiast w dużych ilościach piżmak. Nie brakowało też 
kaczek, których wspaniałe jesienne zloty na polach pszenicy wspomina wielu 
kolegów.  
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Na kaczkach. Od lewej stoją: Sylwin Białucha, Jan Masłowski, (?), Jan Łuczyk 

Hubertus w roku 1973. Od lewej Sylwin Białucha, Stanisław Łoński, Zdzisław 
Żukowski(KŁ Szarak Połczyn), Franciszek Klimczak, Rudolf Szparkowski. 
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Warto zaznaczyć, że od 1 maja 1968 roku koło zatrudniało na pełnym 
etacie na obwodzie polnym nr 182. strażnika łowieckiego - kol. Stefana Se-
żysko. Na pozostałych obwodach wyznaczeni byli strażnicy nieetatowi: w 
obwodzie 174. - Jan Skrzyniarz, a w obwodzie 179. - Jan Piętka. 

 Grupa kolegów w czasie polowania w łowisku Berkanowo. Bez względu na pogodę, 
pomimo śniegu, mrozu i zamieci, dowiezieni do łowiska otwartą przyczepą ciągni-

kową, koledzy zaspokajają swą pasję łowiecką.  
Od lewej: Jan Pilarz, Bolesław Mieszczak, Zbigniew Urbański, Sylwin Białucha. 

 
 

W kwietniu 1973 roku w dzienniku ”Głos Koszaliński” ukazał się artykuł  
o łowiectwie i kołach świdwińskich. 

 


