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1. Historia i członkowie Koła Łowieckiego „Nemrod”

Koło Łowieckie „Nemrod” zostało utworzone staraniem leśników przy Staracho-
wickim Rejonie Lasów Państwowych na przełomie lat 1945/1946. Wielkie zasługi 
dla powstania Koła położył ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule Zdzisław 
Leśniak, który do początku lat 60-tych pełnił funkcję jego prezesa. Do inicjatorów 
założenia Koła należeli także: Aleksander Pląder, Marian Wąsikowski i Aleksander 
Radwan. Początkowo ze zrozumiałych względów Koło nosiło nazwę „Marcule”, 
a przyjęcie nazwy „Nemrod” nastąpiło dopiero w 1966 r. W tym okresie Koło nie 
było duże, gdyż liczba członków nie przekraczała 30 osób. Z biegiem lat liczebność 
Koła jednak powiększała się, a w roku 1985 przekroczyła nawet 90-ciu członków, co 
w pewnej mierze było zapewne spowodowane odgórną dyrektywą zmierzającą do 
upowszechnienia łowiectwa i przyjętym wtedy ograniczeniem maksymalnego area-
łu do 300 ha na jednego myśliwego. Na przestrzeni 65 lat skład osobowy zmienił się 
całkowicie i nie ma już wśród nas większości kolegów, którzy kiedyś tworzyli Koło. 
Można to stwierdzić porównując obecny skład osobowy i ten sprzed czterdziestu 
pięciu laty podany przy okazji obchodów 20-lecia Koła w 1966 r. i zamieszczony  
na końcu tego opracowania w rozdziale 14.

Z upływem czasu zmieniał się także status społeczny i zawodowy członków Koła, 
ponieważ coraz częściej przyjmowano myśliwych wykonujących inne zawody. Byli 
wśród nich rolnicy, inżynierowie, lekarze, nauczyciele - również akademiccy, urzęd-
nicy, dyrektorzy przedsiębiorstw. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. coraz większy 
odsetek zaczęli stanowić przedsiębiorcy, czasami bardzo młodzi, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. Wśród członków Koła znalazły się także osoby duchowne, 
pomagające w powrocie do tradycji i obyczajów myśliwskich a zarazem sprawujące 

W opracowaniu zostały wykorzystane fotografie udostępnione przez kolegów myśliwych  
z prywatnych zbiorów, za co Zarząd Koła Łowieckiego „Nemrod” serdecznie dziękuje

Fot. 1. Zdzisław Leśniak - założyciel Koła i jego pierwszy prezes
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opiekę duchową i religijną. Obecnie Koło liczy 68 myśliwych, a wśród nich „tylko” 13 
leśników czynnie związanych z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych  
w okolicach Starachowic i Iłży. 

Należy dodać, że duża część naszych myśliwych nie jest obecnie związana stałym 
miejscem zamieszkania z terenami obwodów dzierżawionych przez Koło. Wielu  
z nas na stałe mieszka w dużych miastach w innych województwach: Warszawie, Ło-
dzi, Krakowie. Wśród naszych członków są nawet mieszkańcy Śląska i Mazur, jednak 
wszyscy czują się związani z miejscową społecznością. Dowodem na to jest przeka-
zanie w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku kwoty 40 mln (starych) zł. 
na zakup laparoskopu operacyjnego dla szpitala w Starachowicach, jak również 
opieka nad szkołami i współpraca z lokalnymi organizacjami oraz kontakty osobiste. 
Od wielu lat przy przyjmowaniu nowych członków przyjęto zasadę, że członkostwo 
można uzyskać tylko po zadeklarowaniu „macierzystości” Koła „Nemrod”, co prowa-
dzi do wzmocnienia więzi między członkami i wpływa pozytywnie na zaangażowanie  
w działalność Koła. 

Duży wpływ na rozwój Koła w minionych latach i w konsekwencji na jego obecny 
kształt wywarł kol. Mieczysław Dygas, który przez 31 lat od 1974 do 2005 r. pełnił 
funkcję prezesa i był nie kwestionowanym autorytetem w sprawach łowiectwa. Kol. 
M. Dygas dbał zawsze o jedność Koła. Kierowanie dużym kołem łowieckim nie jest 
bowiem zadaniem łatwym, skąd zawsze wynikają tendencje do podziału, zwłasz-
cza w przypadku dzierżawienia kilku obwodów oddalonych od siebie i o różnym 
charakterze, co obserwować można na wielu przykładach. Na szczęście rozsądna 
i zdecydowana postawa kol. M. Dygasa powodowała, że tego typu „propozycje” 

nie znalazły nigdy poważnej większości wśród członków Koła. Działalność kol. M. 
Dygasa nie ograniczała się tylko do spraw Koła. Jego pasją była wycena i ocena 
trofeów. Przez kilka kadencji kol. M Dygas był przewodniczącym Komisji Oceny  
i Wyceny Trofeów ZO PZŁ w Warszawie a w latach 1993 – 1997 członkiem Komisji 
Wyceny Trofeów przy NRŁ. W roku 1998 kol. M. Dygas został powołany na Eks-
perta Krajowego w/w Komisji. Był współorganizatorem wielkiej liczby krajowych 
i zagranicznych wystaw. Na przypomnienie zasługuje także działalność kol. M. Dy-
gasa w Społecznym Komitecie Budowy Strzelnicy Myśliwskiej w Starachowicach 
w latach 1992 – 1997, w której pełnił funkcję skarbnika. W uznaniu zasług w roku 
1997 kol. M. Dygas otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie – Złom.

Poza kol. M. Dygasem w minionych latach aktywnie działali na rzecz łowiectwa 
również inni członkowie Koła „Nemrod”. Przede wszystkim trzeba tu wymienić kol. 
Ryszarda Wasiaka, który przez wiele lat pełnił funkcję nadleśniczego w Nadleśni-
ctwie Starachowice a potem funkcję dyrektora RDLP w Radomiu. Jego zasługą było 
ponowne zasiedlenie w Lasach Starachowickich w początkach lat 60-tych ubiegłego 
wieku populacji jelenia wytępionego całkowicie podczas wojny oraz zdecydowane 
zwalczanie kłusownictwa na podległym terenie. W latach 1959 – 1964 kol. R. Wa-
siak pełnił funkcję skarbnika a następnie funkcję prezesa Koła „Nemrod”. Od roku 
1965 r. do 1975 r. był Łowczym Powiatowym w Starachowicach. W uznaniu zasług 
w roku 1966 kol. R. Wasiak został odznaczony Brązowym, w 1996 r. Srebrnym Me-
dalem Zasługi Łowieckiej, a w 2007 r. otrzymał najwyższe odznaczenie – Złom.

Fot. 2. Pożegnanie kol. Mieczysława Dygasa po ustąpieniu ze względów zdrowotnych  
z funkcji prezesa Koła, 2005 r.

Fot. 3. Dekoracja odznaczonych członków  
Koła Łowieckiego „Nemrod” z okazji 20-lecia Koła, 1966 r.

Od lewej: Tadeusz Kornatko, Tadeusz Urbaniak – prezes WRŁ Kielce, Stanisław Antonik, 
Ryszard Wasiak, Antoni Szary, Aleksander Radwan, Mieczysław Dygas, Jan Niewczas
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Niestety obaj koledzy już nie żyją. Kol. Ryszard Wasiak zmarł w lipcu 2008 r.  
a kol. Mieczysław Dygas w grudniu 2010 r. Każdy z nich został wyróżniony hono-
rowym członkostwem w Kole, a ich zaangażowanie w sprawy łowieckie pozostaje 
wzorem dla innych kolegów naszego Koła starających się wnieść wkład w działania 
PZŁ i rozwój łowiectwa w Polsce. Spośród kolegów zasłużonych dla łowiectwa 
należy wymienić Włodzimierza Werysa, członka Koła od 1986 r., który od wielu 
lat kieruje strzelnicą PZŁ w Starachowicach, a na łamach Łowca Świętokrzyskiego 
systematycznie zamieszcza artykuły na temat sportów strzeleckich oraz przedstawia 
analizy przebiegu szkoleń i dorocznych treningów strzeleckich organizowanych dla 
myśliwych kół łowieckich regionu świętokrzyskiego. Duże zasługi dla PZŁ ma tak-
że kol. Stanisław Czerkawski, który w latach 1983 – 1989 pełnił funkcję Wojewódz-
kiego Rzecznika Dyscyplinarnego w Warszawie, a od 1990 r. do 2000 r. był zastępcą 
Rzecznika Głównego PZŁ. Podobnie kol. Sławomir Świderski, od 1995 r. członek 
a obecnie skarbnik naszego Koła, który w ubiegłym roku po raz drugi został powo-
łany na stanowisko Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Warszawie na 
pięcioletnią kadencję. 

W Kole rozumiano zawsze, że istnienie łowiectwa zależy nie tylko od zabiegów 
promocyjnych rozumianych jako dbałość o wizerunek i popularność lecz przede 
wszystkim od poziomu intelektualnego i etycznego samych myśliwych oraz ich 
autentycznego zaangażowania w sprawy łowiectwa i ochrony przyrody. Stąd Koło 
przywiązywało zawsze ogromną wagę do szkolenia i wychowania młodych adep-
tów myślistwa oraz było otwarte dla młodych ludzi zainteresowanych łowiectwem 

i rokujących nadzieję, że w przyszłości staną się wartościowymi członkami naszej 
społeczności. Jako dowód można podać, że w ostatnich trzech latach staż w naszym 
Kole ukończyło dziewięć osób, a w obecnej chwili staż odbywa ośmiu kandydatów. 
Należy podkreślić, że wśród przyjmowanych na staż przeważają bardzo młodzi lu-
dzie, a więc uczniowie i studenci, lub niedawni absolwenci wyższych uczelni. Cie-
szy, że ostatnio znalazły się wśród nich także trzy stażystki.

W tym roku mija 65 lat od założenia Koła „Nemrod”. Należy podkreślić, że człon-
kowie Koła mają świadomość znaczenia tradycji i ciągłości działalności Koła. Uro-
czyście obchodzone są okrągłe rocznice powstania Koła, które zwyczajowo kończo-
ne są efektownymi balami myśliwskimi lub spotkaniami z udziałem rodzin, gości 
honorowych a także sympatyków łowiectwa i miłośników przyrody. W archiwach 
Koła znajdują się opisy uroczystości organizowanych z okazji kolejnych jubileu-
szów, połączonych z wręczaniem odznaczeń oraz okolicznościowych dyplomów  
i pucharów, co pokazują zamieszczone fotografie. 

Obecnie Kołem kieruje Zarząd wybrany ponownie w niezmienionym składzie  
w kwietniu 2010 r. Jak pokazuje historia Koła, zmian w składzie zarządu nie doko-
nywano często i nie były to zmiany pochopne. W obecnym Zarządzie niektórzy jego 
członkowie pełnią swoje funkcje od wczesnych lat 90-tych. Zważywszy przy tym na 
obowiązującą od zawsze w PZŁ kadencyjność i tajność głosowań można stwierdzić, 
że członkowie kolejnych zarządów sprawdzają się w sprawowaniu swoich funkcji,  
a Koło pozostaje zintegrowane. 

W roku 1994 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do 
przeprowadzenia akcji szycia strojów organizacyjnych dla wszystkich członków 

Fot. 4. Wręczenie prezesowi Mieczysławowi Dygasowi i łowczemu  
   Stanisławowi Idzikowi pucharu od Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Warszawie  

przyznanego z okazji 50-lecia Koła, 1996 r.

Fot. 5. Mieczysław Dygas i Ryszard Wasiak na balu z okazji 50-lecia Koła, 1996 r.



� �

Koła, stwierdzając, że występowanie w stroju organizacyjnym podczas spotkań  
i uroczystości jest przywilejem i obowiązkiem każdego myśliwego. Podjęte działa-
nia wynikały z prostego faktu, że hurtowy zakup materiału i dodatków jak również 
zlecenie jednej firmie uszycia ok. 70 mundurów znacząco obniżały koszt jednostko-
wy nabycia stroju organizacyjnego przez każdego z członków. Osiągnięty rezultat 
przeprowadzonego przedsięwzięcia szczególnie wyraźnie widać przy porównaniu 
załączonych fotografii zarządu z roku 1986 i 1996. 

Fot. 6. Tablo z okazji 60-lecia, 2006 r.

Fot. 7. Próba nawiązania dialogu z władzą leśną. Spotkanie z okazji 60-lecia Koła
 po uroczystym poświęceni kapliczki św. Huberta, 25 listopada 2006 r.

Fot. 8. Członkowie Koła, 1996 r. 
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2.	 Gospodarka	łowiecka

Koło „Nemrod” dzierżawi pięć obwodów o łącznej powierzchni 28 011 ha, dwa 
leśne, dwa polne i jeden o charakterze polno-leśnym. Trzy z nich tj. obwody nr 14, 
25 i 622 położone są w woj. świętokrzyskim natomiast obwód nr 622 i 623 w woj. 
mazowieckim. Na szczęście wszystkie obwody znajdują się bezpośrednio przy gra-
nicy między tymi województwami i tworzą dwa zintegrowane kompleksy. Z uwagi 
na dużą powierzchnię i zróżnicowany charakter racjonalne zagospodarowanie tych 
łowisk stanowi wielkie wyzwanie dla Koła oraz wymaga dużego nakładu pracy jego 
członków jak i znacznych środków finansowych. Pierwsza ocena prowadzonej go-
spodarki łowieckiej dokonywana jest zazwyczaj na podstawie stanu zagospodaro-
waniu łowisk i działań mających na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny. 
Odnośne dane w tym zakresie dla wszystkich obwodów łącznie przedstawiają się 
następująco:

liczba paśników dla zwierzyny grubej – 57
liczba lizawek – 220
liczba budek i podsypów dla ptactwa – 46
liczba ambon – 101 
zwyżki i ambony otwarte – 43 
powierzchnia uprawianych poletek łowieckich – 42 ha 

•
•
•
•
•
•

Fot. 9. Członkowie Zarządu i uczestnicy uroczystości w 1986 r.
Od lewej: Stanisław Idzik, Stefan Wyroda, Stanisław Gałęza, Krzysztof Łapa, Mieczysław 

Dygas, Tadeusz Kornatko, Antoni Szary, Jan Zając 

Fot. 10. Członkowie Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 1996 r.
Od lewej: Lech Ofman, Zenon Lenart, Jan Nowosielski – skarbnik, 

Mieczysław Dygas – prezes, Stanisław Idzik – łowczy, Zenon Pijanowski – przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Sławomir Świderski - sekretarz

Fot. 11. Obecny Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną, 30.04.2011 r.
Od lewej: Sławomir Świderski – skarbnik, Zenon Lenart, Jan Nowosielski – sekretarz, 

Andrzej Idzik – prezes, Radosław Gralec – łowczy, Bartłomiej Molenda – przewodniczący 
K.R., Lech Ofman, Wiesław Szymczyk – K.R. , Adam Jędrzejek – K.R. 
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powierzchnia łąk – 6 ha 
powierzchnia zwartych poletek zgryzowych obsadzonych krzewami – 1,5 ha
leśne nasadzenia drzew owocowych – 1500 szt.

W roku gospodarczym 2009/2010, podobnie jak w latach wcześniejszych, wyło-
żono następujące ilości karmy:

siano – 200 kostek po 20 kg
proso – 500 kostek po 20 kg
kukurydza – 10 t
zboża (owies, jęczmień, pszenica) – 10 t
sianokiszonka – 4 bele
sól – 1500 kg.

W sezonie 2010/2011 do wyłożenia przygotowano natomiast dodatkowo 45 bel 
kiszonki z owsa, co okazało się przedsięwzięciem trafnym, ponieważ kiszonka była 
chętnie pobierana przez zwierzynę zwłaszcza w okresie silnych mrozów i głębokiej 
pokrywy śnieżnej, która podczas minionej zimy występowała przez dłuższy czas. 
Do końca lutego br. wyłożono 35 bel kiszonki, która, jak można było zaobserwować, 
stanowiła w tym trudnym okresie znaczące źródło pokarmu przede wszystkim dla 
zwierzyny płowej. 

Spośród zaprezentowanych powyżej danych należy zwrócić uwagę na powierzch-
nię uprawianych poletek łowieckich, która wynosi ok. 42 ha. Jest to powierzch-
nia bardzo duża. Dla porównania można podać, że w całym woj. świętokrzyskim 
uprawianych jest ok. 280 ha poletek łowieckich (dane z informatora: „Hubertus 
Świętokrzyski 2007”, Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego). Uprawa tak dużego areału ziemi nie może być 
oparta tylko na własnej pracy członków Koła, zobowiązanych do 40 godzin bez-

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fot. 12. Seredzice, obwód leśno-polny nr 622 

Fot. 13. Poletko „Myszki”, łącznie 18 ha wewnątrz kompleksu leśnego, obwód nr 25 

Fot. 14. Poletko z topinamburem na Kadesowinach, obwód nr 25    

Fot. 15. Paśnik
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płatnej pracy na rzecz Koła, lecz wymaga zastosowania profesjonalnych środków 
stosowanych w rolnictwie a więc użycia wydajnych maszyn obsługiwanych przez 
wykwalifikowany personel. Początkowo, problem ten rozwiązywano przez zlecanie 
wykonania prac polowych firmom specjalizującym się w usługach rolniczych, lecz 
był to sposób bardzo kosztowny. 

W celu obniżenia kosztów uprawy poletek łowieckich w roku 2005 powołano 
spółkę jawną „Koło Łowieckie Nemrod i Wspólnicy”. Koło „Nemrod” zostało właś-
cicielem 99 % udziałów w Spółce, a Zarząd Koła stał się jednocześnie Zarządem 
Spółki. Powołanie Spółki stworzyło możliwość pozyskania z Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa nie tylko dopłat do prowadzonych upraw rol-
nych lecz także dotacji na zakup sprzętu rolniczego. Ostatecznie, po przebyciu 
trudnej drogi biurokratycznej w roku 2009 zakupiono ciągnik marki New Holland za 
kwotę 134 990 zł brutto oraz podstawowe maszyny (pług, brony, rozsiewacz nawo-
zu, opryskiwacz itp.) za kwotę 41 358 zł brutto. Po przedstawieniu dowodów zaku-
pu sprzętu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano dopłatę  
w kwocie 69 225 zł oraz z Urzędu Skarbowego zwrot VAT w kwocie 32 923 zł. 
Rzeczywiste wydatki na pozyskany sprzęt wyniosły zatem 74 200 zł, co pozwoli-
ło w roku następnym uzupełnić zestaw maszyn przez dokupienie nowego siewnika  
i kosiarki oraz przyczepy, wprawdzie używanej lecz w pełni sprawnej technicznie. 

Należy stwierdzić, że zgodnie z przewidywaniem nastąpił wyraźny spadek kosz-
tów uprawy poletek jak również innych kosztów, ponieważ ciągnik i przyczepa są 
używane także do prac transportowych np. rozwożenia karmy do paśników. Nadto, 
prowadzone na poletkach uprawy były corocznie dotowane dopłatami w kwocie ok. 
32 tys. zł przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można zatem 
stwierdzić, że pozyskanie znacznych środków finansowych na cele gospodarki ło-
wieckiej ze źródeł zewnętrznych zostało osiągnięte. Łowczy kol. Radosław Gralec 

Fot. 16. Ostatnie bele z kiszonką z owsa, luty 2011 r.

Fot. 17. Zimowe rozwożenie karmy, 2006 r.   

Fot. 18. Kol. Lech Ofman dokarmia bażanty, obwód nr 623, zima 2010/2011

Fot. 19. Ciągnik New Holland zakupiony w 2009 r.
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3. Osiągnięcia hodowlane 
 
Stan zwierzyny grubej w dzierżawionych łowiskach należy ocenić jako bardzo 

dobry, co potwierdzają zrealizowane w kolejnych latach plany pozyskania zwierzy-
ny. W ostatnim sezonie 2010/2011 pozyskano: 62 jelenie w tym 17 byków, 110 saren 
w tym 47 kozłów oraz 93 dziki. Za bezsporny sukces hodowlany można zatem uznać 
osiągnięty stan jeleni, których ponowne zasiedlenie po drugiej wojnie, jak już wspo-
mniano, nastąpiło dopiero w początkach lat 60-tych ubiegłego stulecia. Od tego czasu 
dzięki korzystnym warunkom środowiskowym i zapewnionej ochronie nastąpił dyna-
miczny wzrost populacji tego gatunku. W połowie lat 90-tych, mimo protestu Zarzą-
du Koła, Lasy Państwowe poleciły nawet dokonanie znaczących odstrzałów reduk-
cyjnych z uwagi na szkody w uprawach leśnych. Starając się zapobiec redukcjom 
liczebnego stanu zwierzyny płowej w samym tylko roku 1993 Koło przekazało 
do Nadleśnictwa Starachowice kwotę 30 mln zł (starych) na zakup środków che-
micznych zabezpieczających uprawy leśne przed zgryzaniem. Dziś możemy oce-
nić, że decyzje o redukcji liczebności zwierzyny płowej nie były właściwe i wynikały  
z błędnie przyjętej pojemności łowisk. Na szczęście, po okresowym spadku wielkość 
populacji jeleni, występujących głównie w dwóch sąsiadujących obwodach leśnych 
nr 25 i nr 14 oraz w mniejsze liczbie w obwodzie nr 622, powróciła do stanu opty-
malnego. Ostatnia inwentaryzacja z marca br. wykazała, że na terenie tych obwodów 
bytuje łącznie 355 szt. jeleni oraz 747 szt. sarny.

nie spoczął jednak na „laurach” i podjął działania w celu wprowadzenia na polet-
kach łowieckich upraw ekologicznych, które są nie tylko korzystne dla środowi-
ska ale także dotowane o prawie 100 % większymi dopłatami. Jego starania zostały 
uwieńczony sukcesem i w lipcu tego roku na nasze konto wpłynęło dodatkowo ok. 
12 tys. zł. w ramach dopłaty rolno-środowiskowej za 2010 r. Natomiast przyjęty  
i zatwierdzony, po przeprowadzonej kontroli upraw na poletkach łowieckich pod ką-
tem zgodności z ekologicznymi zasadami nawożenia i produkcji, plan na lata 2011- 
2016 przewiduje dopłaty rolno-środowiskowe na poziomie 28 – 30 tys. zł. rocznie.  
W sumie w nadchodzących latach przewidywane dopłaty wyniosą zatem ok. 60 tys. 
zł. rocznie. 

Fot. 20. Koledzy Włodzimierz Werys i Zdzisław Piechota przy budowie ambony 

Fot. 21. Jelenie zimą
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Ocena gospodarki łowieckiej nie jest możliwa bez wzięcia pod uwagę jakości po-
zyskiwanych trofeów, ponieważ ich jakość w przypadku zwierzyny płowej pozostaje 
w istotnej zależności od stosowania w praktyce zasad selekcji. W ostatnich 30 latach 
w obwodach Koła zostały pozyskane następujące trofea medalowe: jelenie byki – 5 
srebrnych i 9 brązowych; rogacze – 12 złotych, 15 srebrnych i 22 brązowe; dziki – 5 
złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych. W roku 1990 podczas polowania dewizowe-
go został pozyskany rogacz, którego parostki o masie 684 g zostały wycenione na 
192,7 pkt. CIC. Niestety, trofeum „powędrowało” do kraju zamieszkania myśliwego 
dewizowego. Niewiele słabszy rogacz został pozyskany przez kol. Pawła Wlazło  
w 2007 r. Trofeum mimo większej masy wynoszącej 760 g zostało wycenione na 
178, 95 pkt. CIC, co potwierdza dyplom uzyskany podczas wystawy w Łysej nad 
Łabą (Czechy) w 2009 r. 

Należy podkreślić, że zdobyte przez naszych myśliwych trofea od lat były prezen-
towane na różnych wystawach i przy różnych okazjach, o czym świadczą podzięko-
wania organizatorów. Ponownie należy w tym miejscu wspomnieć o zasługach kol. 
M. Dygasa, który był organizatorem nie tylko wielu wystaw, lecz przede wszystkim 
w swoim Kole uczył młodych myśliwych dbałości o pozyskane trofea, wymagając 
przy tym bardzo starannego preparowania, a następnie zachęcał do godnego ich eks-
ponowania.

 Należy też zauważyć, że w porównaniu do początkowych lat istnienia Koła na-
stąpił wielokrotny wzrost liczebności saren i dzików. Jak podaje sprawozdanie spo-
rządzone w roku 1966 z okazji 20-lecia Koła, w całym okresie od 1946 r. a więc 
przez 20 lat, pozyskano łącznie we wszystkich obwodach 50 saren i 30 dzików. 

Fot. 22. Sarny zimą

Fot. 23. Wiosenne rogacze

Fot. 24. Wieniec pozyskany w obwodzie nr 25 w 1991 r.
188,26 pkt. CIC
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Fot. 25. Parostki rogacza pozyskanego przez myśliwego dewizowego w 1990 r.
 192,7 pkt. CIC

Fot. 26. Parostki rogacza pozyskanego przez kol. Pawła Wlazło w 2007 r. 
178,95 pkt. CIC

Fot. 27. Kol. Mieczysław Dygas prezentuje wieńce pozyskane podczas rykowiska w 1993 r.

Fot. 28. Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 622,  
Leśniczówka Trębowiec 24 grudnia 1970 r.

Od lewej: Władysław Maroszyński, NN, NN, NN, Henryk Pawłowski, Józef Sierpień, Kazi-
mierz Mirski, Antoni Szary, Mieczysław Dygas, Ryszard Wasiak
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ryzacja wykazała pewien wzrost liczebności kuropatw, lecz istniejący stan dalej nie 
może być uznany za zadawalający.

Jako bardzo dobry należy natomiast ocenić stan bażantów. Jest to efekt stałego za-
silania łowisk nowymi osobnikami zakupionymi z ferm hodowlanych bądź wyhodo-

Podobnie jak w całej Polsce trudna sytuacja występuje natomiast w populacjach 
zająca i kuropatwy. Z tego względu w ostatnich trzech latach zakupiono łącznie 180 
kuropatw, które zostały wypuszczone w sąsiadujących ze sobą polnych obwodach nr 
623 i 36, położonych w gminie Solec n. Wisłą i w gminie Tarłów. Ostatnia inwenta-

Fot. 29. Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 622, Tychów Leśniczówka
 lata siedemdziesiąte XX w.

Fot. 30. Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 622, 1996 r.

Fot. 31. Hubertus w Pawłowicach w 2001 r., obwód nr 623

Fot. 32. Polowanie na zające w obwodzie nr 623, 23 grudnia 2007 r.
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wanymi we własnej wolierze. Jak wynika z dawnych sprawozdań, pierwsze bażanty 
w liczbie 400 szt. zostały wypuszczone w początkach lat 60-tych ubiegłego wieku. 
Od tego czasu łowiska były systematycznie zasilane nowymi osobnikami i na ogół 
były to osobniki dorosłe. W ostatnich pięciu latach wypuszczono łącznie ok. 1000 
bażantów zakupionych i 250 wyhodowanych we własnej wolierze. Oczywiście za-
siedlaniu kuropatw i bażantów musi towarzyszyć redukcja drapieżników a w szcze-
gólności lisów, do czego członkowie Koła są zobowiązani w pierwszej kolejności. 

Na wzmiankę zasługują też próby zasiedlenia królików w pobliżu skarpy wiślanej 
w obwodzie nr 36 w gminie Tarłów podjęte w roku 1996, chociaż sukces tego przed-
sięwzięcia należy ocenić jako ograniczony. 

Fot. 33. Polowanie hubertowskie w obwodzie nr 25, 2005 r. 
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Fot. 36. Zakończenie wieczornego poszukiwania, obwód nr 25, wrzesień 2010 r. 

Fot. 34. Wsiedlaniu bażantów i kuropatw musi towarzyszyć redukcja lisów, 2009/2010   

Fot. 35. Kol. Albert Gralec i Bogdan Stachuczy. Bogdan był niezawodnym towarzyszem 
łowów, wspaniale powoził i zawsze opowiadał o dawnych zdarzeniach

Fot. 39. Kol. Wojciech Sudnik próbuje sił w sokolnictwie 

Fot. 37. Kol. Jacek Chamerski na pierwszej zbiorówce, 9 października 2010 r.

Fot. 38. Kol. Sławomir Świderski z Figą, wyżlicą znaną z „łagodności”,
październik 2010 r.
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Ważną sprawą jest także stałe kontrolowanie oddziałów leśnych w poszukiwa-
niu zastawionych wnyków i pułapek, gdyż jak się okazuje, proceder ten jest bardzo 
trudny do zwalczenie i niestety stale obecny. Świadczą o tym wyniki akcji zbierania 
wnyków podczas ostatniej zimy, pokazane na załączonych fotografiach. 

4. Ochrona zwierzyny przed kłusownictwem

Analizując powojenną historię gospodarki łowieckiej na terenie Lasów Staracho-
wickich można stwierdzić, że istotny przełom w zwalczaniu kłusownictwa nastąpił 
w latach 60-tych ubiegłego stulecia i był związany z podjętą próbą ponownego za-
siedlenia populacji jelenia, wytępionego całkowicie podczas wojny. Władze Lasów 
Państwowych jak i społeczność myśliwych rozumiały bowiem, że przedsięwzięcie 
to nie może się udać bez znaczącego ograniczenia kłusownictwa. Wielkie zasługi  
w tej sprawie położył kol. Ryszard Wasiak, ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Sta-
rachowice, który opisuje podjęte wtedy działania w swoich wspomnieniach przeka-
zanych do dyspozycji Koła.

Przeciwdziałanie kłusownictwu traktowane jest w Kole jako stały obowiązek każ-
dego myśliwego. Obecne działania polegają głównie na stałym patrolowaniu ob-
wodów w celu lokalizowania podejrzanych zachowań lub pojazdów poruszających 
się bez uzasadnienia w łowiskach, a także pojawiania się psów ras mieszanych czę-
sto używanych przez kłusowników. Dodatkowo spośród miejscowych myśliwych 
powołano strażników, pełniących swoje funkcje praktycznie bezpłatnie w ramach 
obowiązkowych 40 godzin pracy na rzecz Koła, których zadaniem jest stałe nadzo-
rowanie podległych obwodów. Dzięki zdecydowanej postawie naszych myśliwych 
w minionych latach zostało ujawnionych wiele przypadków kłusownictwa, a ich 
sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. 

Fot. 42. Kol. Adam Jędrzejek przy znalezionym wnyku, 6 stycznia 2011 r.
Fot. 43. Wnyki zebrane przez kol. Adama Jędrzejka, 6 stycznia 2011 r.

Fot. 40. Nadleśniczy Ryszard Wasiak (z prawej) i leśniczy Zbigniew Tuz  
z uratowaną młodą sarną, 1965 r.

Fot. 41. Karabin Mauzer porzucony przez kłusownika w trakcie ucieczki  
i przejęty przez myśliwych
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Obaj koledzy nie byli osamotnieni w swoich staraniach, lecz na bieżąco wspierani 
przez wszystkich członków Koła „Nemrod”, o czym najlepiej świadczy przebieg dys-
kusji i podjęte uchwały podczas Walnego Zgromadzenia Koła odbytego na wiosnę 
1992 r. w obiektach strzelnicy Klubu „Świt” i opisane przez kol. W. Werysa w artykule  
pt. Z życia kół łowieckich z terenu Starachowic, opublikowanym w Łowcu Święto-
krzyskim nr 8 s. 28 z 1992 r. 

Oczywiście udział Koła „Nemrod” nie ograniczył się tylko do pracy organiza-
cyjnej przedstawicieli w Społecznym Komitecie, lecz jego członkowie pracowali 
ochotniczo przy budowie strzelnicy, jak również spośród kół łowieckich KŁ „Nem-
rod” wsparło w tym czasie budowę i urządzenie strzelnicy największą dotacją, a jej 
przekazanie nastąpiło w początkowej, trudnej fazie istnienia Komitetu. Z tego też 
względu na jedno z ostatnich posiedzeń Komitetu został zaproszony skarbnik Koła 
„Nemrod” kol. Jan Nowosielski, co dokumentuje wspólna fotografia zamieszczo-
na w Gazecie Starachowickiej jako ilustracja do artykułu opublikowanego w maju 
1998 r. na temat budowy strzelnicy i działalności Społecznego Komitetu Budowy 
Strzelnicy Myśliwskiej. Zamieszczamy oryginał tej fotografii, która w gazecie była 
czarno-biała.

6. Osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim

Doskonalenie umiejętności strzeleckich było zawsze w centrum uwagi władz Koła 
„Nemrod” oraz traktowane jako obowiązek statutowy i etyczny. Z tego względu 
członkowie Koła zachęcani byli do udziału w zawodach strzeleckich o dostępnych 
dla nich poziomach oraz organizowanych przy różnych okazjach nawet o znacze-
niu lokalnym. Jako przykład można podać udział reprezentantów Koła w zawodach 
strzeleckich o puchar Starosty Opatowskiego w 2000 r.

 W tych okolicznościach nie dziwią odnotowane ostatnio zarówno indywidual-
ne jak i drużynowe sukcesy reprezentantów Koła osiągane w zawodach o wyższej 
randze. Od wielu lat Koło dysponuje bowiem drużyną, której udział w zawodach 
okręgowych nie jest tylko honorowy i której wyniki nie pozostają tylko tłem dla 
sukcesów innych drużyn. Świadczą o tym dyplomy oraz puchary za zajęcie I miejsca 
w klasie otwartej w Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego w trzech ostatnich ko-
lejnych latach tj. w 2008, 2009 i 2010 r., które zaprezentowano poniżej na załączonej 
fotografii. 

Oczywiście, skład reprezentacji zmieniał się z biegiem lat. Trzon drużyny tworzą 
obecnie koledzy: Roman Gołąbek, Paweł Wlazło i Stanisław Wlazło. W zeszłym 
roku do grona reprezentantów Koła dołączył kol. Jakub Werys (wnuk kol. Włodzi-
mierza Werysa), początkowo stażysta a obecnie członek Koła. Od roku 2009 kol. 
Jakub Werys jest także członkiem kadry wojewódzkiej ZO PZŁ w Kielcach  
i na swoim koncie zanotował już wiele sukcesów.

5. Udział w budowie strzelnicy w Starachowicach

Od początku lat 80-tych ubiegłego wieku myśliwi zrzeszeni w okolicznych ko-
łach czynili starania mające na celu wybudowanie profesjonalnej strzelnicy myśliw-
skiej przy istniejącej strzelnicy sportowej „Świt” w Starachowicach. Duży udział 
w tych działaniach miało Koło „Nemrod” i jego członkowie, którzy odegrali rolę 
wiodącą w zainicjowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia i nie ma przesady w tym 
stwierdzeniu. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych staraniem kolegów Ryszarda 
Wasiaka, pełniącego wtedy funkcję dyrektora RDLP w Radomiu i Włodzimierza 
Werysa, ówczesnego prezydenta m. Starachowice, pod przyszłą strzelnicę pozyska-
no od Lasów Państwowych odpowiednią działkę gruntu o pow. ok. 1,6 ha. Mimo 
jednak sporządzenia projektu rozbudowy strzelnicy o stanowiska typowe dla strzele-
ctwa myśliwskiego prace zostały przerwane z powodu transformacji ustrojowej i mi-
zerii finansowej. Dopiero w roku 1992 pod naciskiem miejscowych kół łowieckich 
zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Strzelnicy Myśliwskiej w Starachowicach, 
którego celem było dokończenie budowy strzelnicy myśliwskiej i który działał do 
końca 1997 roku, doprowadzając do wybudowania i uruchomienia podstawowych 
stanowisk oraz do kompleksowego uporządkowania i zagospodarowania terenu.  
W Komitecie aktywnie działali dwaj członkowie Koła „Nemrod”: kol. Włodzimierz 
Werys jako przewodniczący oraz kol. Mieczysław Dygas jako skarbnik Komitetu.  

Fot. 44. Wspólna fotografia z Komitetem Budowy Strzelnicy Myśliwskiej  
w Starachowicach, 1998 r.
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7. Współpraca ze szkołami 

Od dziesiątków lat Koło „Nemrod” sprawuje opiekę nad szkołami znajdującymi 
się na terenie dzierżawionych obwodów. Celem głównym współpracy jest oczywi-
ście zapoznanie młodzieży z problematyką ochrony przyrody i rolą współczesnego 
łowiectwa w staraniach o zachowanie populacji dziko żyjących zwierząt dla przy-
szłych pokoleń. Współpraca ze szkołami realizowana przez Koło miała zawsze sze-
roki charakter i przybierała w minionych latach rożne formy w większości stosowa-
ne też przez inne koła łowieckie. Były zatem spotkania z młodzieżą i pogadanki na 
temat łowiectwa, organizowano konkursy z nagrodami oraz wycieczki do łowisk 
a w szczególności do pobliskich paśników, a nawet ambon. Rzecz jasna, każde-
go roku w budżecie przeznaczano na tę działalność odpowiednie środki finansowe 
oraz dodatkowo stosowne kwoty na zakup książek i pomocy dydaktycznych. Za-
kres współpracy ze szkołami został szczegółowo opisany w sprawozdaniach a także  
w publikacjach prasowych. W tym miejscu należy powołać się na publikację 
kol. Włodzimierza Werysa pt. Współpraca na co dzień i od święta myśliwych ze 
szkolnymi kołami LOP zamieszczoną w Łowcu Świętokrzyskim Nr 15 w 1997 r.  
W cytowanym artykule kol. W. Werys, który był odpowiedzialny wtedy za współ-
pracę ze szkołami, szczegółowo przedstawił działalność Koła w tym zakresie. 
Wprawdzie od tego czasu minęło 14 lat, lecz formy i zakres współpracy pozostały  
w zasadzie nie zmienione, gdyż współpraca obejmuje nadal ponad 10 szkół. 

Fot. 46. Puchary za zajęcie I miejsca drużynowo w klasie otwartej w Mistrzostwach 
Okręgu Świętokrzyskiego w latach 2008 - 2010 

Fot. 45. Koledzy Michał Zając i Lech Ofman prezentują puchary zdobyte w zawodach
  strzeleckich zorganizowanych przez Starostę Opatowskiego w 2000 r. 

Fot. 47. Spotkanie z młodzieżą szkolną, Jasieniec Iłżecki, czerwiec 1996 r.
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Z ciekawą inicjatywą w roku 2005 wystąpiło Przedszkole Miejskie nr 14 im. 
Jana Brzechwy w Starachowicach. Inicjatywa polegała na zorganizowaniu każdej 
jesieni przez przedszkola w Starachowicach konkursu zbierania żołędzi przez dzieci  
w wieku od 5 do 6 lat. Imprezy odbywały się pod hasłem Dbamy o nasze leśne 
zwierzaki – zbieramy kasztany i żołędziaki i obok Nadleśnictwa Starachowice do 
organizacji konkursu zostało zaproszone KŁ „Nemrod”. Nie mając wątpliwości co 
do słuszności przedstawionej propozycji, Zarząd Koła poparł projekt i przyłączył się 
do organizatorów przekazując każdego roku środki finansowe na nagrody dla dzie-
ci oraz pomagając w organizacji wyjazdów dzieci do lasu na zakończenie konkur-
su, gdyż regulamin konkursu przewidywał także wysypywanie zebranych żołędzi  
i kasztanów do leśnych paśników.

Do oprowadzania przedszkolaków wraz z nauczycielkami po lesie wyznaczani 
zostali członkowie Koła. W 2007 r. grupa dzieci była oprowadzana przez kol. Prze-
mysława Jakubińskiego, ówczesnego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Stara-
chowice oraz leśniczego kol. Zbigniewa Farysa. Obaj koledzy są wieloletnimi człon-
kami Koła „Nemrod”, a kol. P. Jakubiński przez kilka lat do roku 2007 pełnił funkcję 
sekretarza Koła. Z kolei w roku 2008 w rozstrzygnięciu konkursu i organizacji wy-
jazdu dzieci do lasu z ramienia Koła uczestniczył kol. Radosław Gralec. Zbieranie 
żołędzi dla zwierzyny leśnej przez dzieci z przedszkoli w Starachowicach było akcją 
szeroko znaną w regionie i przedmiotem wielu publikacji w prasie lokalnej.

Znaczenie współpracy ze szkołami jest także uwypuklane podczas szkolenia 
stażystów, którzy powinni zapoznać się z tą stroną działalności koła łowieckiego  

Należy podkreślić, że wzajemne kontakty są również wysoko oceniane przez ka-
drę nauczycielską, czego dowodem są przekazane w minionych latach i obecnie pi-
semne podziękowania dyrektorów oraz rad pedagogicznych szkół współpracujących 
z naszym Kołem.

Fot. 48. Spotkanie z kadrą nauczycielską z Zespołu Szkól w Pawłowicach, 2001 r.

Fot. 49. Kol. Zdzisław Piechota z młodzieżą szkolną, lata 90-te XX w.

Fot. 50. Koledzy Przemysław Jakubiński i Zbigniew Farys witają przedszkolaki i panie 
nauczycielki przed wsypaniem uzbieranych żołędzi do paśników, 17.10.2007 r.
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8. Budowa kapliczki św. Huberta 

Do tradycji łowieckiej należy kult św. Huberta, który od wielu wieków pozo-
staje patronem myśliwych. Z tego też względu wiosną 2006 r. z okazji 60-tej rocz-
nicy powstania Koła „Nemrod” Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o budowie 
kapliczki św. Huberta w obwodzie nr 25 w leśnictwie Kutery. W porozumieniu  
z Nadleśnictwem Starachowice wyznaczone zostało miejsce posadowienia kapliczki,  
a w dniu 25 listopada 2006 r. odbyło się uroczyste poświęcenie z udziałem zaproszo-
nych gości. Przebieg uroczystości dokumentują przedstawione niżej fotografie. 

Z perspektywy kilku lat można ocenić, że budowa kapliczki św. Huberta okazała 
się bardzo dobrym zamierzeniem. Od czasu powstania kapliczki nie tylko każde po-
lowanie hubertowskie rozpoczyna się Mszą św. celebrowaną właśnie przy kaplicz-
ce lecz również wszystkim uroczystościom rocznicowym i ważnym wydarzeniom  
w Kole towarzyszy odprawienie nabożeństwa w tym miejscu. Usytuowanie i wygląd 
kapliczki wzbudza także uznanie miejscowej ludności oraz turystów odwiedzają-
cych Lasy Iłżeckie. Należy dodać, że leśniczówka Kutery, widoczna na zdjęciach 
z uroczystości poświęcenia Kapliczki, już nie istnieje, ponieważ została rozebrana 
jesienią 2008 r. Kapliczka znajduje się obecnie na polanie bez jakichkolwiek zabu-
dowań, a tłem są drzewa starego sadu, krzaki bzu a dalej ściana lasu. Wizerunek 
kapliczki i zburzonej leśniczówki pozostają jednak nadal jako motyw graficzny na 
stronie internetowej Koła. 

i z tego względu zachęcani są do udziału w spotkaniach z młodzieżą. Przykładem 
jest kol. Patrycja Czarnecka, która w ramach stażu zorganizowała i poprowadziła 
spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim. Trzeba dodać, 
że kol. Patrycja Czarnecka, jako tegoroczna absolwentka kierunku łowiectwa na 
Wydziale Leśnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, była szczególnie pre-
dysponowana do przygotowania dla młodzieży profesjonalnej prezentacji na temat 
łowiectwa. Zachęcenie jej do wygłoszenia prelekcji było zatem nie tylko uzasadnio-
ne lecz stanowiło obowiązek dla kierującego przebiegiem stażu. 

Fot. 51. Napełnianie paśnika

Fot. 52. Stażystka kol. Patrycja Czarnecka z uczniami trzeciej klasy Szkoły Podstawowej    
w Jasieńcu Iłżeckim, 31.03.2011 r.

Fot. 53. Kapliczka św. Huberta po zakończeniu budowy, 2006 r.
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9. Strona internetowa

Od roku 2009 Koło dysponuje swoją stroną internetową o adresie  
www.kolo-nemrod.home.pl. Stworzenie strony było podyktowane przede wszyst-
kim względami praktycznymi tj. dużą liczbą członków oraz koniecznością szybkie-
go przekazywania komunikatów, informacji i uchwał, a wykorzystywanie do tego 
celu poczty było uciążliwe i kosztowne. Z tego względu przy projektowaniu strony 
przewidziano odpowiednie działy zawierające informacje o określonym zakresie  
i przeznaczone dla różnych adresatów. Z uwagi na kwestie prawne jak i uwarunko-
wania zewnętrzne nie wszystkie działy są ogólno dostępne. Działy: Uchwały WZ, 
Komunikaty Zarządu, Dyżury, Plan polowań, Konta pozostają dostępne tylko dla 
członków Koła po zalogowaniu. W dziale Konta prowadzone są rozliczenia finanso-
we z poszczególnymi członkami Koła. Każdy członek może w każdej chwili spraw-
dzić stan swojego konta (tylko swojego) oraz prawidłowość zaksięgowania wpłat 
i obciążeń. Stanowi to ogromne ułatwienie dla skarbnika, który nie musi wysyłać 
pocztą dziesiątków wydruków komputerowych z rozliczeniami. Dotyczy to także 
komunikatów Zarządu, które w zasadzie umieszczane są tylko na stronie interneto-
wej. Jedynie w przypadku komunikatów o zwołaniu walnego zgromadzenia pisemne 
zawiadomienia przekazywane są dodatkowo pocztą tradycyjną, co spowodowane 
jest wymogami Statutu PZŁ.

Fot. 54. Poświęcenie kapliczki św. Huberta, 25.11.2006 r.

Fot. 55. Uczestnicy uroczystości poświęcenia kapliczki

Fot. 56. Ks. Krzysztof Orzeł celebruje Mszę św. z okazji dnia św. Huberta, listopad 2010 r.



�0 ��

W celu ułatwienia zgłaszania szkód łowieckich przez rolników wprowadzony za-
stał dział Szkody łowieckie, który zawiera informacje o podstawie prawnej i trybie 
zgłaszania szkód łowieckich. Podane zostały adresy i telefony przedstawicieli Koła 
upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń o szkodach powstałych w poszczegól-
nych obwodach dzierżawionych przez Koło. Nadto opracowano i zamieszczono 
specjalny formularz ułatwiający rolnikom zgłoszenie szkody, który może być bez-
pośrednio wydrukowany ze strony internetowej. 

Należy też zauważyć, że zaprojektowana strona może być łatwo przystosowana 
do prowadzenia książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidual-
nych w obwodach dzierżawionych przez Koło. Problem ten jest już dyskutowany 
na internetowych forach łowieckich, jednak wprowadzenie tego rozwiązania, które 
niewątpliwie ułatwiłoby zarówno zgłaszanie pobytu jak i kontrolę myśliwych prze-
bywających w łowisku, wymaga stosownych zmian w prawie łowieckim. 

Jak już wspomniano, motywem graficznym strony internetowej pozostaje nadal 
nieistniejąca już dziś leśniczówka „Kutery”, która przez wiele lat pełniła rolę kwate-
ry dla myśliwych zamiejscowych aż do jesieni 2008 r., kiedy została rozebrana.

Fot. 57. Leśniczówka „Kutery” istniała do jesieni 2008 r. 

Fot. 60. Powrót z grzybobrania, Kutery, wrzesień 2004 r.

Fot. 58. Kapliczka św. Huberta i leśniczówka „Kutery”, wrzesień 2007 r. 

Fot. 59. Widok na leśniczówkę od strony sadu, wrzesień 2004 r.
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10.  Dbałość o wizerunek łowiectwa 

Jedną z ważniejszych spraw w działalności Koła pozostawała zawsze dbałość  
o wizerunek łowiectwa i myśliwych. Członkowie naszego Koła rozumieli zawsze, że 
w warunkach medialnej nagonki na łowiectwo postrzeganie myśliwych przez miej-
scową społeczność ma podstawowe znaczenie dla jego publicznej oceny, a tworzony 
wizerunek zależy w znacznej mierze od postawy i zachowania samych myśliwych. 
Z tego względu pod szczególną uwagą Zarządu pozostawały relacje z miejscową 
ludnością, a w szczególności problem szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody 
łowieckie, ponieważ zaniedbania w tej sprawie mogły stać się zarzewiem konfliktów 
i wpłynąć negatywnie na stosunek rolników do łowiectwa. Rozpatrując problem pod 
względem organizacyjnym trzeba mieć na uwadze, że dla poszkodowanych rolni-
ków ważne jest szybkie zgłoszenie i oszacowanie szkody, a potem wypłata odszko-
dowania. O wykorzystaniu w tym aspekcie strony internetowej pisaliśmy wyżej. Nie 
bez znaczenia jest jednak postawa przedstawicieli Koła przy kontaktach z rolnika-
mi, ich kultura osobista i umiejętność przekonywania. Oceniając działalność Koła 
w tym zakresie, należy stwierdzić, iż mimo znaczących szkód łowieckich (rocznie 
sporządzanych jest ponad 200 protokołów szacowania szkód) Koło cieszy się dobra 
opinią zarówno wśród rolników jak i władz gminnych oraz postrzegane było jako 
solidny i rzetelny partner.

Fot. 61. Udane rykowisko selekcjonera, Kutery, 26.09. 2004 r.

Fot. 62. Widok na kapliczkę św. Huberta w maju 2009 r. już po rozebraniu leśniczówki

Fot. 63. Uczestnicy sadzenia lasu w 1986 r.
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Dla budowy pozytywnego wizerunku łowiectwa niezwykle ważny jest przekaz 
do opinii publicznej wskazujący na jedność celów łowiectwa i ochrony przyrody. 
Przekaz ten realizowano w dwojaki sposób: z jednej strony poprzez pracę wycho-
wawczą sprawując patronat nad szkołami i przedszkolami, z drugiej poprzez akcje 
związane z ochroną przyrody, które obejmowały nie tylko młodzież szkolną, lecz 
szersze grono uczestników np. sadzenie lasu, zbieranie wnyków lub sprzątanie lasu. 
Współpraca ze szkołami i przedszkolami została opisana wyżej w rozdziale nr 7. 
Jeżeli chodzi natomiast o akcje związane z ochroną przyrody np. sadzenie lasu, były 
one organizowane z inicjatywy Koła od dziesiątków lat. Na fotografii nr 63 pokaza-
no uczestników akcji sadzenia lasu w 1986 r., zaś na dalszych fotografiach ostatnie 
tegoroczne sadzenie lasu. Należy podkreślić, że do uczestniczenia w sadzeniu lasu 
zapraszano zawsze rodziny, sympatyków Koła i miłośników przyrody. 

Fot. 64. Sadzenie lasu, 9 kwietnia 2011 r.
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Fot. 66. Najmłodszy uczestnik sadzenia lasu

Fot. 65. Kol. Paweł Piwarski kieruje całością prac

Fot. 65. Kol. Wiesław Szymczyk (z łopatą) kieruje pracą stażystów 

Fot. 67. Kol. Lech Ofman wraz z ochotnikiem Jarkiem  
kończą sadzenie na pierwszej działce

Fot. 68. Chwila przerwy przed przejściem na drugą działkę
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11. Nadanie odznaczenia ZŁOM

Osiągnięcia gospodarcze i hodowlane od lat wyróżniały Koło „Nemrod” nie tyl-
ko w regionie świętokrzyskim, lecz także na poziomie krajowym i w opinii wielu 
członków oraz zaprzyjaźnionych myśliwych zasługiwało na uhonorowanie wyso-
kim odznaczeniem PZŁ. Odpowiadając na te oczekiwania, wiosną 2011 r. Zarząd 
Koła polecił sekretarzowi kol. J. Nowosielskiemu sporządzenie stosownego wnio-
sku do Kapituły Odznaczeń Łowieckich, który to wniosek wraz z uzasadnieniem 
został przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. 

W dniu 30 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nemrod” 
odbywające się w miejscowości Mirzec w woj. świętokrzyskim przyjęło przez akla-
mację uchwałę następującą:

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nemrod” występuje o nadanie Kołu 
odznaczenia ZŁOM i zatwierdza sporządzony przez Zarząd w tej sprawie wniosek 
wraz z uzasadnieniem do Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie. W tym 
roku mija 65 lat od utworzenia Koła Łowieckiego „Nemrod”. Nadanie odznaczenia 
będzie uhonorowaniem założycieli Koła i wszystkich jego członków, którzy w minio-
nych latach pracowali na rzecz Koła i całego łowiectwa, dzięki którym dziś możemy 
korzystać z łowisk zasobnych w zwierzynę. Dla obecnych członków Koła przyznanie 
odznaczenia będzie jednocześnie zobowiązaniem do dalszej wytrwałej pracy, ażeby 
z otrzymanego dziedzictwa niczego nie uszczuplić, a dobra przyrody przekazać na-
stępnym pokoleniom. 

Mirzec, dnia 30 kwietnia 2011 r.

 Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich 
PZŁ w Warszawie nadała Kołu Łowieckiemu „Nemrod” w Małyszynie Dolnym naj-
wyższe odznaczenie ZŁOM.

Fot. 69. Kol. S. Świderski oznajmia, że posiłek dla strudzonych pracą już czeka  
i trzeba się pospieszyć z sadzeniem

Fot. 70. Efekt końcowy - posadzony las
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12. Członkowie Zarządu Koła Łowieckiego  
         „Nemrod” w Małyszynie Dolnym, 2011 r.

Kol. Andrzej Idzik – prezes
Jest członkiem PZŁ i KŁ „Nemrod” od 1974 r. W latach 
1979 – 1999 był gospodarzem obwodu nr 130 (obecnie 622).  
W 2000 r. został wybrany do Zarządu na stanowisko zastępcy 
prezesa. Od 2005 r. pełni funkcję prezesa Koła. W tym roku 
został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.  
Legitymuje się wyższym wykształceniem i prowadzi własną 
działalność gospodarczą. 

Kol. Sławomir Świderski – skarbnik
Należy do PZŁ od 1987 r. Początkowo był członkiem 
KŁ „Sokół” w Warszawie, a od 1989 r. również człon-
kiem niemacierzystym KŁ „Czajka” w Warszawie,  
w KŁ „Sokół” w latach 1991-1993 pełnił funkcję łowcze-
go. Członkiem KŁ „Nemrod” został w 1995 r. i od 1996 r. 
wchodzi w skład Zarządu, początkowo jako sekretarz, 
a od 2000 r. do chwili obecnej pełni funkcję skarbnika.  
W latach 1991-2001 był Zastępcą Okręgowego Rzecznika Dy-
scyplinarnego PZŁ w Warszawie. W 2005 r. został powołany na 

stanowisko Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Warszawie, na którym 
pozostaje do dnia dzisiejszego po ponownym powołaniu w 2010 r. Odznaczony Zło-
tym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz odznaką za Zasługi dla Łowiectwa 
Warszawskiego. Jest emerytowanym policjantem – posiada wyższe wykształcenie. 

Jan Nowosielski – sekretarz
Należy do PZŁ od 1964 r. Początkowo był członkiem KŁ 
„Wisła” w Warszawie, w którym przez kilka lat pełnił funkcję 
sekretarza a potem prezesa. Do KŁ „Nemrod” został przyjęty 
w 1988 r. W latach 1990-2000 pełnił funkcję skarbnika KŁ 
„Nemrod”, a w 2007 r. został wybrany na sekretarza Koła. Był 
członkiem Komisji Kontroli i Szkolenia ZW PZŁ w Warsza-
wie. W tym roku został odznaczony Złotym Medalem Zasługi 
Łowieckiej. Jest emerytowanym nauczycielem akademickim.
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Kol. Radosław Gralec – łowczy
Do PZŁ należy od 1988 r. W tym samym roku został przyjęty 
do KŁ „Nemrod”. Od 9-ciu lat tj. od 2002 r. pełni funkcję 
łowczego. Wielokrotnie był delegatem na zjazdy okręgowe  
w Kielcach. W 2010 r. został członkiem Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Kielcach. Jest przedsiębiorcą i prowadzi pry-
watną działalność gospodarczą. Legitymuje się wykształce-
niem wyższym.
 

Kol. Zenon Lenart - członek Zarządu
Do PZŁ i KŁ „Nemrod został przyjęty w 1985 r. Od 1992 
r. jest członkiem Zarządu Koła i pełni funkcję podłowczego 
(gospodarza łowiska) dla obwodu nr 36 w Tarłowie. Jest także 
strażnikiem łowieckim dla tego obwodu. Wielokrotnie był de-
legatem na zjazdy okręgowe PZŁ w Tarnobrzegu. Ukończył 
technikum rolnicze i posiada własne gospodarstwo rolne. 

Lech Ofman - członek Zarządu
Do PZŁ wstąpił w 1972 r. W 1992 r. został wybrany do Za-
rządu KŁ „Nemrod” i od tego czasu pełni funkcję podłow-
czego (gospodarza łowiska) dla obwodu nr 623 w woj. mazo-
wieckim. Jest także strażnikiem łowieckim w tym obwodzie. 
Wielokrotnie był delegatem na zjazdy okręgowe PZŁ w Ra-
domiu. Z wykształcenia jest fizykiem i przez wiele lat był kie-
rownikiem Zespołu Szkół w Pawłowicach, obecnie - emeryt.

Kol. Bartłomiej Molenda – przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej
Należy do PZŁ i KŁ „Nemrod” od 1981 r. W kadencji 2000 
– 2005 był członkiem Komisji Rewizyjnej, a od 2005 r. pełni 
funkcję jej przewodniczącego. Pracownik administracji samo-
rządowej - wykształcenie wyższe. 

13. Członkowie Koła Łowieckiego „Nemrod” - lipiec 2011 r.
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14. Skład osobowy Koła Łowieckiego „Nemrod” w 1966 r.

Mieczysław Dygas †
Dusza Maurycy † 
Dłużewski Edward †
Derejski Mieczysław
Kasperczyk Zbigniew
Kozłowski Ryszard †
Kolęda Stanisław †
Maroszyński Władysław †
Mróz Stanisław †
Mirski Kazimierz †
Mazur Kazimierz 
Niewczas Jan †
Obiedziński Mieczysław
Olszewski Wacław †
Pastuszka Jan † 
Plutecki Kazimierz
Patkowski Ryszard † 
Pawłowski Henryk †
Radwan Aleksander †
Rosiewicz Czesław †
Rutkowski Stefan †
Rzepka Tadeusz †
Szary Antoni †
Sot Józef †
Sierpień Józef †
Sieczka Stanisław
Szymański Adam
Szewczyk Jan †
Tuchowski Witold †
Wasiak Ryszard †
Wyżykowski Władysław †
Zając Jan † 

 
† - koledzy już nie żyjący (według informacji posiadanych przez Koło)
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