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Historia to ludzie i zdarzenia 
 Korzenie Koła Łowieckiego “ROSOMAK” sięgają roku 1950, kiedy to 
przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zawiązało się Koło łowieckie o 
nazwie “LAS”, z pierwszym Prezesem Edwardem Fehlauerem  /Felauerem/ i 
Łowczym Jerzym Kopiasem. Było to liczne Koło zrzeszające członków z wielu 
profesi,  gospodarujące na jednym obwodzie. 
 
 W dniu 1.03.1964r. na walnym zebraniu członków Koła „Las”, z uwagi na 
znaczną liczebność członków, większością głosów postanowiono dokonać podziału  
na dwa koła, “BAŻANT” oraz  “ROSOMAK”, w którego skład weszli wyłącznie 
leśnicy – razem 12  członków.  
 Tymczasowy Zarząd Koła tworzyli: Koledzy Tadeusz Przygodzki - 
prezes, Tadeusz Tomal – Łowczy, Marian Łozowski - Sekretarz, Zygmunt Szafer - 
Skarbnik. Koło rozpoczęło swoje gospodarowanie na obwodzie łowieckim  Nr. 53 w 
Puszczy Kozienickiej o powierzchni 6.570 ha. 
 W dniu 7 kwietnia 1964r. Koło zostało zarejestrowane w Urzędzie 
Powiatowym w Radomiu pod nazwą Koło Łowieckie „Rosomak”. W tym samym 
dniu na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków, wybrano nowy pierwszy  
Zarząd Koła “ROSOMAK” w osobach: Prezes - Tadeusz Tomal, Łowczy   – Marian 
Łozowski, Sekretarz – Józef Peterman, Skarbnik  – Zygmunt Szafer. Tadeusz 
Przygodzki objął stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Zagnańsku.  Zarząd w 
niezmienionym składzie pełnił trzy kolejne kadencje. Niestety wszyscy wymienieni 
Koledzy odeszli już w Krainę Wiecznych Łowów. 
 W tym czasie Koło wzbogaciło się o dwa dalsze obwody łowieckie w 
Białobrzegach o powierzchni 4.155 ha i w Bałtowie o powierzchni 3.300 ha, a  łączna 
powierzchnia obwodów osiągnęła wielkość powierzchni 14.025 ha. 
 W obwodach tych podjęto intensywną gospodarkę łowiecką. 
Uproduktywniono stare poletka oraz założono nowe, wykonano pierwsze urządzenia 
łowieckie, między innymi podsypy, budki, zasiadki i ambony. 
Przystąpiono do dokarmiania zwierzyny. Takie były początki naszego Koła. 
 
 W roku 1974 Koło obchodziło pierwszy jubileusz 10 - lecia. Na Walnym 
Zebraniu Koła z okazji 10 lecia , dla zaakcentowania więzi z dyrekcją Lasów dodano 
do nazwy Koła słowo „Leśników”  
Od  tego czasu Koło przyjęło nazwę  “Koło Łowieckie Leśników „Rosomak”.  
Kolejne jubileusze były obchodzone co 5 lat skromniej bądź huczniej. 
  

Koło z dużymi tradycjami. Wśród członków byli jakże znakomici,  
leśnicy, lekarze, prawnicy, prekursorzy łowiectwa w przyszłości  zajmujący wysokie 
stanowiska w administracji leśnej i Polskim Związku Łowieckim.  



 Wymienić wypada choćby nestora łowiectwa Leopolda Pac-
Pomarnackiego, wielkiego sympatyka naszego Koła  dra Grzegorza Wardyńskiego, 
byłych dyrektorów Lasów : Józef  Peterman, Jan Kowalczewski Tadeusz Przygodzki, 
Aleksander Sakowicz, Tadeusz Tomal, Kol. Janusz Bielecki, Kol. Edmund Fabiański, 
dyrektorzy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Kazimierz Wojtal i Kol. 
Zygmunt Dąbrowski, Nadleśniczowie Marian Opiłka, Kol. Mieczysław 
Kwaśniewski, wspaniali myśliwi Marian Łozowski, Zygmunt Szafer, Stanisław 
Wrodycki, Tadeusz Brodziak, Władysław Romański i wielu innych. Z tą  większą 
radością wymienię obecnych wśród nas współtworzących Koło ‘ROSOMAK’ 
Kolegów Zdzisława Kiełka i Jana Petermana a także nieco młodszego stażem w Kol. 
Aleksandra Sakowicza.  Nie sposób jednak przywołać tu i teraz wszystkich 
wspaniałych członków w historii 50-lecia Koła. 
  
 Funkcję przewodniczących Zarządu Koła pełnili kolejno Koledzy: 
Tadeusz Przygodzki, Tadeusz Tomal, Edmund Fabiański, Zdzisław Kiełek, Zygmunt 
Szafer, Mieczysław Kwaśniewski, Stefan Krejmer. 
Funkcję Łowczego pełnili Koledzy : Tadeusz Tomal, Marian Łozowski, Stanisław 
Wrodycki, Kol. Jan Peterman, Sławomir Michalewski, Przemysław Michalewski. 
 Funkcję Sekretarza pełnili Koledzy : Marian Łozowski, Józef Peterman, 
Sergiusz Szylling, Janusz Bielecki, Jan Peterman, Zenon Koperek, Stefan Krejmer, 
Marek Modrzejewski, Jacek Kwaśniewski, Wiesław Fąfara . 
Skarbnikami byli kolejno Koledzy : Zygmunt Szafer, Antoni Karpeta, Jerzy 
Peterman,  Janusz Białkowski, Adrian Wiosna.                 
W pracach Komisji Rewizyjnej brali udział Koledzy : Jerzy Kryński, Łukasz 
Brodziak, Sławomir Michalewski, Aleksander Sakowicz Junior,  Henryk Majcher, 
Ireneusz Kubik, Robert Olender. 
  
 Obecnie funkcje Prezesa pełni Kol. Stefan Krejmer, V-ce Prezesa 
Kol.Tomasz Sot, Łowczego Kol. Ireneusz Kubik, Podłowczego Kol, Tomasz Lenart, 
Sekretarza Kol. Paweł Roguś, Skarbnika Kol. Tomasz Fidos. 
Komisji Rewizyjnej przewodniczy Kol. Henryk Majcher, członkami są Koledzy Kol. 
Aleksander Sakowicz, Kol. Robert Olender. 
 
 Zmieniała się w historii Koła jego siedziba. Lata 1964 do 1975 siedzibą 
Koła był ówczesny Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 1975 do 1979 
Nadleśnictwo Kozienice w Pionkach, od 1979 do 1982 Ośrodek Transportu Leśnego 
Oddział w Radomiu, od 1983 do 1985 adres zamieszkania  
Kol. Jana Petermana, od 1985 do 1989 kwatera przy ul. Curie Skłodowskiej 
dzierżawiona od Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W roku 1990 Koło 
powróciło do historycznego miejsca  obecnej Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, co podkreśla więź z Lasami Państwowymi. 
 
 Zmieniały się Zarządy, siedziby, obsada funkcji. Niektóre funkcje są 
pełnione przez wiele kadencji, przez tych samych Kolegów. Świadczy to o zaufaniu i 
sympatii jakimi darzą ich koledzy – wybierając do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
Zmieniali się Koledzy w Kole, jedni odchodzili inni wstępowali. 



Pozostawiali jednakże po sobie różne  nie zapominane, ślady, miłe zdarzenia, 
wspomnienia, które są po latach wspominane podczas kolejnych spotkań. 
Z pietyzmem i czcią pamiętamy o Kolegach, którzy odeszli w krainę wiecznych 
łowów, wspominając o Nich przed ołtarzami i w czasie spotkań towarzyskich, 
szczególnie w kniei. 
 
 Koło, aktualnie zrzesza 63 członków i 3 sympatyków, ciesząc się w 
środowisku dobrą opinią, stale powiększając liczebność. 
Gospodarujemy niezmiennie od lat na trzech obwodach o łącznej powierzchni 14.237 
ha, z występującymi prawie wszystkie gatunki łowne w Polsce, z tego 6.925 ha to 
powierzchnia leśna pozostała stanowi powierzchnię polną. 
 
 Obwód Kozienicki o charakterze pierwotnym, puszczańskim. 
 
 Obwód Bałtów bardzo urokliwy przyrodniczo, z pofałdowaną rzeźbą 
moreny polodowcowej.  
 
 Obwód Białobrzegi w większości składający się z gruntów rolnych z 
możliwością obserwacji dużej panoramy i stosunkowo najbogatszy w zwierzynę 
drobną. 
 
 Nadzwyczaj ważną sprawą jest kontakt Koła ze Szkołami na terenie 
dzierżawionych obwodów. 
Spotkania  przygotowanych merytorycznie Kolegów leśników- myśliwych z dziećmi 
i młodzieżą ma szczególne znaczenie w ochronie i dokarmianiu zwierzyny. Pomagają 
nam w tym pedagodzy, opierając się na naszym materiale, prowadzą edukację na 
temat łowiectwa, za co Koło częściowo pomaga szkołom w zakupach pomocy 
dydaktycznych. Dzieci i młodzież jest bardzo uwrażliwiona na otaczającą nas 
przyrodę , nie można tego zmarnować. 
  
 Koło na terenie obwodów posiada kwatery myśliwskie. I tak w roku 1988 
w obw. 545 wybudowaliśmy we własnym zakresie kwaterę , wykupując pod nią w 
1999 roku od Agencji Rolnej grunt o powierzchni 1.60 ha, jest to obiekt skromny ale 
własny. I ostatnio, w roku 2001 w obw. 552 wydzierżawiono od Nadleśnictwa 
Kozienice byłą leśniczówkę Stoki. Obecnie jest to wizytówka naszego Koła, w której 
obecnie się znajdujemy. 
 
 Szanując historie, kultywując obyczaje, etykę i tradycje łowieckie, 
Zarządy corocznie organizują  Hubertusa” i  w ten sposób uroczyście rozpoczynając 
kolejny sezonu polowań, kiedy to przy ognisku zapomina się o kłopotach dnia 
codziennego a opowiadane kawały myśliwskie  /chociaż w większości już znane/, 
wywołują salwy śmiechu.  Zwyczajem też stało się w naszym Kole organizowanie 
uroczystego zakończenia sezonu polowań a także spotkanie zwane „Król Sezonu”, w 
trakcie którego ogłaszamy  i wyróżniamy członka Koła , zdobywcę takiego tytułu. 
 
 Obyczaje i tradycje cementują brać myśliwską w Kole. 



 
 Należy wspomnieć, że za bezinteresowną pełną poświęcenia pracę i 
działalność na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego także Koła przyznawane są 
odznaczenia łowieckie, dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody. Wielu Kolegów 
posiada medale PZŁ różnego koloru. Pozwólcie, że wymienię tylko uhonorowanych 
najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest “ZŁOM”                                                    
 Otrzymali go Leopold Pac-Pomarnacki , Tadeusz Tomal - wspaniałe 
wzorce dla pokoleń kolegów myśliwych. Dołączył do tego wspaniałego grona obecny 
na jubileuszu Kolega Jan Peterman.              
                              
 Dla Koła bezcenną była i jest współpraca z  :  Dyrekcją Lasów, 
Dyrektorami : Aleksandrem Sakowiczem, Ryszardem Wasiakiem, Januszem 
Bieleckim, Henrykiem Pargiełą, Dariuszem Bąkiem, Adamem Wasiakiem – obecnym 
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych oraz obecnym dyrektorem RDLP 
Tomaszem Sotem.  Kolegami Nadleśniczymi, poprzednimi i tu obecnymi  Janem 
Komorowiczem, Jerzym Pasternakiem, Mariuszem Sołtykiewiczem , 
Przewodniczącymi Zarządów Okręgowych- Łowczymi Okręgowymi, 
Przewodniczącymi Okręgowych Rad Łowieckich PZŁ w Radomiu i Kielcach także,  
tych tu obecnych w osobach Koledzy Wojciech Szymański,  Andrzej Szczypiór, 
Jarosław Mikołajczyk i Tadeusz Fatalski , również z Policją, Państwową Służbą 
Weterynaryjną  administracji terenowej i szkołami.  Nieocenione są jednak wysiłki i 
zasługi wszystkich Kolegów, bez których, nie byłoby tak wspaniałego Jubileuszu 
półwiecza. 
 
 Historię Koła rejestruje kronika Koła, która w formie opisowej i 
lustracyjnej utrwala migawki tworząc dzieje Koła, wspomaganą przez stroną 
internetową. Tę dobrą tradycję kultywujemy. 
                                    
                  Niech Św. Hubert darzy nam wszystkim - dobrem i ma w swojej opiece.  
                   
                                                                                        “DARZ BÓR” 
                                                                                       Stefan Krejmer 


