
P R O T O K Ó Ł 
 

Pierwszego Plenarnego Zebrania Zarz ądu Okr ęgu PZW Koszalin 
dnia 31 lipca 1953 roku. 

 
Obecni: 
 
1. Prezes Zarządu Okr ęgu – Marszycki Stanisław 
2. I wiceprezes – Wochna Władysław 
3. Sekretarz – Gumienny Alfons 
4. Członkowie: - Tietze Adolf 
                               - Szpak Jerzy 
                               - Edel Feliks 
                               - Iwaszkiewicz z koł a Szczecinek 
Przew. Kom. Rewizyjnej – Kiełbasa Józef 
Inspektor ds. zarybie ń – Stankiewicz 
Nieobecni usprawiedliwieni – Skarbnik Hok Józef 
Nieusprawiedliwieni – Neckarz z koła Wałcz 
II wiceprezes – Żochowski z koła Słupsk 
Rzecznik Zarz ądu Głównego – Ekiert Adam – koło Słupsk 
 Zebranie rozpocz ęto o godz. 18.00, zako ńczono o 21.00 
Porządek obrad: 
1. Podział czynno ści, 
2. Sprawy bie żące, 
3. Plan pracy, 
4. Wolne wnioski. 
Porządek obrad przyj ęto bez zmian,. 
 
Prezes zarz ądu kol. Marszycki zagajaj ąc obrady przypomniał w 
jakich niesprzyjaj ących warunkach rozpocz ęła swoj ą prac ę Rada 
Pełnomocnika Zarz ądu Głównego. 
Przede wszystkim  nieznajomo ść wzajemna członków PZW była 
dużą przeszkod ą do skompletowania Rady. Jednak że 
przeszkody te zostały pokonane a z przebiegu zebra ń Rady dał 
drog ę naturalnej selekcji i wyłonił si ę trzon aktywny PZW, który 
na Walnym Zje ździe powołany został do władz okr ęgu. 
Przed Radą Pełnomocnika ZG spi ętrzyły si ę trudne zadania do 
rozwi ązania, tym bardziej, że Rada przyst ępuj ąc do pracy 
zaczęła ją gołymi r ękami. 
Przede wszystkim nie maj ąc własnego lokalu i żadnego 
materiału orientacyjnego  odno śnie stanu organizacyjnego w 



terenie a ju ż zaczęły napływa ć sprawy, których nie wolno było 
nie załatwia ć, nie przewleka ć. 
Wszystkie przeszkody były łamane. Rada zadanie swoj e 
wykonała. Lokal dla zarz ądu okr ęgu został zdobyty, wszystkie 
sprawy załatwiane były na bie żąco. Podstawowe zadanie Rady: 
przygotowanie i zwołanie Zjazdu Delegatów wykonano.  Zjazd 
odbył si ę w ustalonym terminie i zarz ąd okr ęgu wybrany. 
Analizuj ąc przebieg pracy Rady, stwierdzi ć należy, że przede 
wszystkim  osi ągniecie dobrych wyników pracy Rady 
zawdzięcza się harmonijnej współpracy ich członków, 
jednomy ślność działania w kierunku dobra i rozwoju naszego 
Związku oraz  ambicja, aby okr ęg nasz podnie ść na wła ściwy 
poziom i postawi ć na nale żytym miejscu.   
Naturalnym biegiem rzeczy wyselekcjonowany trzon Ra dy 
stanowi dzi ś Zarząd Okręgu. Przekonany jestem, że praca 
obecnego zarz ądu będzie nadal rozwija ć się w takiej atmosferze, 
jaka cechowała zebrania Rady – harmonijnie i jednom yślnie na 
podło żu rzeczowej krytyki i samokrytyki. 
 
Do pkt. 1 – Przechodz ąc do porz ądku obrad prezes ZO 
proponuje dokonanie podziału pracy dla ka żdego członka, 
nast ępuj ąco: 
a/ sprawy organizacyjne – I wiceprezes kol. Władysł aw Wochna 
b/ sprawy ochrony wód – kol. Jerzy Szpak 
c/ sprawy gospodarcze – kol. Tietze Adolf 
Wymienieni wyra żają zgodę na wykonywanie powy ższych 
czynno ści i wniosek ten zostaje przyj ęty jednogło śnie. 
W związku z powy ższym omawiaj ąc obecny stan organizacyjny 
terenu oraz spraw ę rozpanoszonego kłusownictwa na wodach 
polecono kol. Szpakowi rozpracowanie schematu 
organizacyjnego działu ochrony wód, maj ąc na uwadze 
obsadzenie stanowiska komendanta stra ży na szczeblu okr ęgu. 
Dział gospodarczy rozpracuje kol. Tietze i przedło ży prezydium 
zarządu list ę kandydatów do Komisji Gospodarczej. 
Następnie przyj ęto wniosek kol. Wochny, aby członkowie 
zarządu, którzy maja mo żność wyjazdów w teren roztoczyli 
specjaln ą opiek ę nad kołami. 
Przyj ęto nast ępuj ący podział; 
1. Kol. Wochna – koła Białogard, Sławno i Słupsk 
2. Kol. Edel – koło Koszalin 
3. Kol. Tietze – koło Świdwin i Połczyn Zdrój 
4. Kol. Żochowski – Miastko 



5. Kol. Iwaszkiewicz – koła – Szczecinek, Czaplinek , Człuchów 
6. Kol. Kiełbasa – koła; Kołobrzeg i Bytów. 
 
Do pkt. 2 – Sprawy bie żące: 
I. Zapoznano si ę z korespondencj ą Zarządu Głównego odno śnie 

przeszkolenia stra żników w kołach. Spraw ę powy ższą 
przekazano do załatwienia kol. Szpakowi, 

II. WN sprawie podejmowania zobowi ązań przez pracowników 
biura wysłano do Zarz ądu Głównego zobowi ązanie podj ęte 
przez Głównego Ksi ęgowego kol. Adama Lubelskiego, 

III. Odpis pisma Kom. Głównej MO w sprawach zwalcza nia 
kłusownictwa przekazano kol. Szpakowi, 

IV. W sprawie zawieszenia w prawach członkowskich c złonka 
koła Wałcz kol. Kozera – rozpatrzy ć na nast ępnym posiedzeniu. 

V. Na interwencj ę Redakcji „Głos Koszali ński” w sprawie 
zażalenia członków PZW w Koczale, że pomimo wniesionych 
opłat w m-cu marcu nie otrzymali kart w ędkarskich z okr ęgu 
Szczecin. Z polecenia prezesa  dochodzenie przeprow adził na 
miejscu w Koczale, koło w Człuchowie, insp. kol. St ankiewicz i 
na podstawie spisanego protokołu i podpisaniu go pr zez 
zainteresowanych, stwierdzono, że sprawa wydania kart 
wędkarskich została załatwiona jeszcze w czerwcu. 

VI. Sprawy zagospodarowania wód zreferował inspekto r 
Stankiewicz: 
a) na podstawie sprawozdania (zał ącznik) insp. Stankiewicz 

odno śnie budowy  wyl ęgarni w Miastku, zdecydowano 
niezwłocznie interweniowa ć w Prezydium WRN 

b) Wniosek insp. Stankiewicza dot. redukowania plan ów 
odłowów selekcyjnych, zdecydowano przesła ć do ZG, dla  
zatwierdzenia, 

VII. W sprawie odmowy Rejonu Lasów Pa ństwowych o 
przekazanie dla PZW stawu po mły ńskiego w Damnicy, który 
Rejon Lasów zu żytkował na szkółk ę leśną – zdecydowano do 
Woj. Zarz. Urz ądzeń Wodnych o ustaleniu prawa własno ści. 

VIII. Sprawa odłowów dokonywanych przez rybaków na wodach 
PZW i umów z nimi zawartych, tak jak ju ż zreferował insp. 
Stankiewicz pobudziło powa żne zastrze żenie a przede 
wszystkim z tytułu braku jakiejkolwiek kontroli poł owów. 
Zdecydowano spraw ę powy ższą przekazać kol. Tietzemu, 
kierownikowi Działu Gospodarczego do nale żytego 
rozpracowania a odno śne wnioski przedło żyć na nast ępnym 
zebraniu zarz ądu. Odno śnie odłowów selekcyjnych, z których 



koła nie sporz ądzają protokołów, jak te połowy dokonuj ą się 
na ich terenach, oraz nie oddelegowania przedstawic iela koła 
do nadzoru nad odłowami – spraw ę tę zdecydowano 
przekaza ć kol. Wochnie do zbadania i uregulowania odno śnym 
zarządzeniem, 

IX. W wyniku bada ń członków PZW w Koczale i ze wzgl ędu na 
ilość tamtejszych członków przyj ęto wniosek prezesa o 
zorganizowanie samodzielnego koła w Koczale pow. Cz łuchów. 

X. Przedyskutowano spraw ę patronatu nad jeziorem w 
Lubiatowie – rezerwacie Łab ędź – i zdecydowano zwróci ć się 
do Wydziału Ochrony Przyrody przy WRN o informacj ę w jakim 
stadium załatwiania znajduje si ę powy ższa sprawa, 

XI. Spraw ę ochrony miejsc tarła, projektu insp. Stankiewicza – 
przekazano do Komisji Gospodarczej kol. Tietze, 

XII. W sprawie kandydatów na kierownika biura, prez es 
poinformował, że wpłyn ęło podanie ob. Rzeczyckiego, byłego 
pracownika WRN, wniosek przesłano d ZG w Warszawie.    
Dzisiaj  otrzymano odpowied ź, w którym ZG informuje, że 
kandydat na pracownika PZW winien zło żyć podanie i życiorys 
do Zarz ądu Okr ęgu, który ze swoim wnioskiem prze śle do 
aprobaty Zarz ądowi Głównemu. W dyskusji nad powy ższym, 
sprawa ta ujawniła si ę w takim świetle, że kandydat na 
kierownika biura ob. Rzeczycki dał dowód na to, że nie ma 
dostatecznego zaufania do zarz ądu okr ęgu, skoro zabiegaj ąc o 
poparcie przez inne czynniki nie uwa żał za właściwe 
poinformowa ć o tym zainteresowanego w tym Zarz ądu. Wobec 
powy ższej sytuacji powstaje pytanie: jakim zaufaniem mo że 
darzyć Zarząd Okr ęgu takiego pracownika, który ujawnia brak 
zaufania do swoich przyszłych przeło żonych? Wobec takiego 
stanu rzeczy     zdecydowano odno śnie kandydata zaj ąć 
stanowisko negatywne. 

XIII. Wobec za żaleń koła Koszalin, Bytów i PGRyb w Szczecinku o 
tym, że członkowie koła Słupsk a nawet i prezes koła robi ą 
masowe naloty w ędkuj ąc na wodach PGR, przyznanym 
wymienionym kołom na ograniczon ą ilość członków. Po 
przedyskutowaniu powy ższej sprawy powzi ęto uchwał ę, 
rozesła ć do wszystkich kół okólnik omawiaj ący spraw ę 
wędkowania przez członków PZW na obcych wodach. 

 
Do pkt. 3 – Plan pracy zarz ądu okr ęgu przekazano do 
opracowania kol. Wochnie. 
 



Do pkt. 4 – W wolnych wnioskach omawiano spraw ę kol. 
Iwaszkiewicza odno śnie sprzeda ży łodzi gumowej. Spraw ę 
przekazano do załatwienia Komisji Gospodarczej i ko l. Tietzemu. 
 
Po wyczerpaniu porz ądku obrad zebranie zostało zamkni ęte o 
godz. 21.20                       
 

Na tym protokół zako ńczono – nieczytelny podpis. 


