
P R O T O K Ó Ł 
 

 z 1-go Zjazdu Delegatów Kół PZW Województwa Koszal ińskiego 
w dniu 5 lipca 1953 roku. 

 
Na Zjazd przybyło 29 delegatów kół PZW z: 

1. Białogardu 
2. Bytowa 
3. Miastka 
4. Połczyna Zdroju 
5. Sławna 
6. Słupska, 
7. Szczecinka 
8. Wałcza 
9. Złocie ńca 
10. Złotowa 
11. Koszalina 
12. Koła MO przy Komendzie Miejskiej Policji w Kosz alinie 

Nieobecni byli delegaci z kół: 
1. Czaplinek 
2. Człuchów 
3. Kołobrzeg 
4. Świdwin 

                           Zjazd otworzył o godz. 1 0.20 Pełnomocnik Zarz ądu 
Głównego ob. Marszycki Stanisław wygłaszaj ąc krótkie przemówienie, 
potem powołał na przewodnicz ącego zjazdu ob. Wochn ę Władysława i na 
sekretarza ob. Gumiennego Alfonsa. 
                          Obywatel Wochna Władysław  obejmuj ąc przewodnictwo 
zjazdu zaprosił do prezydium: 

1.delegata Zarz ądu Głównego PZW ob. in ż. Czaplic ę, 
2. przedstawiciela KW PZPR ob. Wołkowskiego, 
3. przedstawiciela KW MO ob. Szpaka, 
4. delegata z koła Szczecinek ob. Iwaszkiewicza, 
5. delegata z koła Słupsk ob. Ekerta 
6. delegata z koła Wałcz Jana Neckarza. 

 
Następnie przewodnicz ący obrad odczytał porz ądek obrad: 

1. Otwarcie i zagajenie zjazdu 
2. Powołanie przewodnicz ącego i sekretarza zjazdu 
3. Wygłoszenie referatu ideologiczno – zawodowego 
4. Sprawozdania: a/ pełnomocnika Zarz ądu Głównego – organizacyjne i 

bud żetowe, 
5. Wybór komisji matki, skrutacyjnej i wnioskowej, 
6. Dyskusje nad sprawozdaniami, 
7. Wybory Zarz ądu Okr ęgu, Komisji Rewizyjnej i S ądu Organizacyjnego, 
8. Uchwalenie planu prac i bud żetu na II kwartał 1953 roku, 



9. Uchwalenie wniosków i rezolucji, 
10. Powołanie Komisji Statutowej, 
11. Wolne Wnioski 
12. Zamkni ęcie Zjazdu. 

Odczytany porz ądek dzienny został przyj ęty jednogło śnie bez żadnych 
poprawek. 
                                                                 
                 Następnie przewodnicz ący udzielił głosu przedstawicielowi KW 
PZPR tow. Wołkowskiemu , który w krótkich a zwi ęzłych zdaniach omówił 
znaczenie Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego w gospodarce narodowej, 
zaznaczaj ąc, iż Rząd i Partia otacza du żą opiek ą PZW bowiem w ędkarstwo 
jako sport o charakterze organizacji masowej skupia  w swoich szeregach 
świat pracy. 
Zapewnia nie tylko godziwy wypoczynek w bezpo średnim obcowaniu z 
przyrod ą, rozwija ide ę ochrony przyrody i ł ączy z powa żnymi 
zagadnieniami gospodarczymi. 
                 Tow. Wołkowski o świadczył, że KW PZPR w Koszalinie otoczy 
opieka i zapewni pomoc w realizowaniu zada ń PZW, szczególnie w 
zakresie gospodarki n wodach w d ążeniu do podniesienia rybostanu na 
wodach województwa koszali ńskiego do nale żytego poziomu. 
 
Ad. p. 3. Poniewa ż 1 i 2 punkt obrad został wykonany przewodnicz ący 
zgodnie z punktem 3 oddał głos ob. Alfonsowi Gumien nemu, który 
wygłosił referat ideowo – zawodowy. 
Ob. Gumienny Alfons w swoim referacie ( do niniejsz ego doł ączonego) 
bardzo dobitnie i obszernie omówił znaczenie i rol ę PZW od strony 
ideologicznej, społecznej i gospodarczej oraz zało żeń  i zadań jakie ma 
zrealizowa ć nowy powstały Okr ęg PZW. 
 
Ad. p. 4. Zgodnie z punktem 4 przewodnicz ący udzielił głosu 
pełnomocnikowi Zarz ądu Głównego ob. Stanisławowi Marszyckiemu. 
Ob. Marszycki  składaj ąc sprawozdanie z czynno ści odno śnie 
organizacji Okr ęgu PZW Koszalinie podał krótki szkic historyczny 
organizacji okr ęgu PZW na terenie województwa koszali ńskiego. 
Aczkolwiek, mówił ob. Marszycki,  zagadnienie organ izacji Okr ęgu 
Koszalin omawiane ju ż było na zjazdach delegatów Okr ęgu 
Szczeciński – Koszali ńskiego w roku 1951 i 1952 , ale wydzielenie 
Okręgu Koszalin uzale żniło si ę od uzyskania odpowiedniego lokalu , 
kierownika biura , personelu itd... 
Natomiast sprawy organizacyjno – techniczne, zagosp odarowanie i 
ochrona wód, o charakterze zupełnie odmiennym ni ż w Okręgu 
Szczecińskim, widocznie nie były powa żnie brane pod uwag ę i 
dlatego wyodr ębnienie okr ęgu koszali ńskiego przeci ągało si ę aż do 
tego czasu. 
                      Inicjatorzy jak najszybszego usamodzielnienia si ę 
Okręgu Koszalin, bazowali przede wszystkim na zało żeniach 



gospodarczych i organizacyjnych, natomiast zagadnie nie lokalu i 
personelu, aczkolwiek równie ż ważne, przesuni ęto do drugiej fazy  
organizacyjnej. 
Rozpoczynaj ąc prac ę organizacyjn ą przyst ąpili śmy do niej bez 
niczego, jak si ę mówi „z pustymi r ękoma”. 
Mając aprobat ę Zarządu Głównego na powołanie Rady Przybocznej 
pełnomocnika, do wykonania tego zadania trzeba było  przełama ć 
wiele przeszkód wynikaj ących z nieznajomo ści członków PZW od 
strony personalnej, zarówno z terenu Koszalina jak i pozostałego 
terenu. Lecz te najwi ększe trudno ści zostały pokonane. 
                        Wybór kandydatów do rady zo stał dokonany i 
powołana Rada dala świadectwo o swej harmonijnej i owocnej pracy, 
dowodem czego jest dzi ś obraduj ący Zjazd Delegatów, odbywaj ący 
się w wyznaczonym terminie. 
„W moim przekonaniu, powiedział ob. Marszycki, nakr eślone zadania 
przez Zarz ąd Główny PZW, tzn. przygotowanie i zwołanie 
dziwniejszego Zjazdu – zostało wykonane”. 
Następnie  czołowym zadaniem było zdobycie lokalu dla pr zyszłego 
Zarządu Okr ęgu, przed realizacj ą tego zadania pi ętrzyły si ę bardzo 
wysokie bariery – przede wszystkim z powodu zag ęszczenia 
mieszka ń i kompletnego braku lokali w Koszalinie. 
Na złożony w maju wniosek (1953 rok) o przydział lokalu, 
Wojewódzka Komisja Lokalowa, dopiero dnia 2 lipca o dpowiedziała i 
to negatywnie, proponuj ą za siedzib ę Zarządu Okr ęgu Koszalin – 
Słupsk lub Szczecinek. 
Jednak dzi ęki aktywno ści i energii członka Rady, kol. Wochny, w dniu 
3 lipca Wojewódzka Komisja Lokalowa swoj ą uchwał ą zreasumowała 
swoje stanowisko, przyznaj ąc nam lokal o pow. 52 m2. „Wi ęc dzisiaj 
mogę powiedzie ć, że trudno ści przy zdobywaniu lokalu zostały 
pokonane i lokal dla Zarz ądu Okr ęgu mamy”. 
 Odnośnie personelu biura, to mamy ju ż zaangażowanego starszego 
księgowego, który prac ę rozpocz ął od 15 czerwca, pozostały 
personel biura niebawem zostanie uzupełniony. 
                                Odno śnie rozpoznania terenu zostały wysłane 
pisma do wszystkich kół, niestety nie wszystkie zar ządy kół 
odpowiadały na nie. Tu musz ę podkre ślić, że z tych kół, które 
nadesłały żądany materiał, na pierwsze miejsce wysun ęło si ę koło 
Miastko, które odwrotna poczt ą załatwiało sprawy do niego 
kierowane. 
Natomiast koła w Kołobrzegu, Człuchowie, Czaplinku,  Złotowie i 
Sławnie nie dawały znaku życia o sobie – a to w powa żnym stopniu 
utrudniało prac ę organizacyjn ą i rozpoznawcz ą terenu. 
                             Na terenie woj. koszal ińskiego s ą ciężkie warunki 
dla w ędkarzy. Wody bie żące będące w posiadaniu PZW s ą w du żym 



stopniu wyjałowione, dzi ęki rozpanoszonemu kłusownictwu i nie 
racjonalnej gospodarce. 
Więc czołowym zadaniem przyszłego Zarz ądu Okr ęgu staje si ę 
przede wszystkim sprawa zagospodarowania wód i wypo wiedzenie 
bezwzgl ędnej walki kłusownictwu. 
Zwracam si ę do Was koledzy delegaci po powrocie do kół, gdy 
będziecie składa ć sprawozdania z dzisiejszych obrad i omawia ć 
sprawy tu poruszane, przed wszystkim musicie w jak najszerszym 
zasięgu uświadomi ć kolegów w ędkarzy, aby powi ązali ściśle i 
nierozerwalnie zagadnienie osobistej przyjemno ści w ędkowania i 
płyn ących st ąd korzy ści, z zało żeniami ideologicznymi i 
gospodarczymi, jakie ma do wykonania PZW na terenie  naszego 
okr ęgu. 
Pamiętajcie, że na naszym terenie płyn ą wody o bardzo du żej 
warto ści, odpowiadaj ące hodowli najszlachetniejszych gatunków ryb 
jak łososiowate. Trzeba je tylko zagospodarowa ć i otoczy ć opiek ą, 
wówczas w ędkarz osi ągnie po żądane rezultaty a swoja prac ą damy 
nie mały wkład do rozwoju gospodarki narodowej. 
                              Na odcinku tym s ą bardzo powa żne zadania. Stan 
obecny zarybiania naszych wód wskazuje na du że zaniedbania i 
dewastacj ę rybostanu. Sam Zarz ąd Okr ęgu niewiele zdziała o ile nie 
będzie pomocy ze strony członków zorganizowanych w ko łach, 
wyst ępuj ących jako jednolity zespół w wytyczonej jasno drodz e. 
Na zakończenie z przykro ścią musz ę stwierdzi ć nieobecno ść 
przedstawiciela okr ęgu w Szczecinie. Jako naszych najbli ższych 
sąsiadów i do tego czasu współgospodarzem naszego ter enu 
zawiadomili śmy i zaprosili śmy na nasz pierwszy Zjazd Okr ęgowy, 
sądząc, że sprawy naszego terenu i jego rozwój organizacyjny  będą 
interesowały  naszych s ąsiadów z okr ęgu szczeci ńskiego. 
                                      Niestety , sa dzę, że koledzy delegaci podziel ą 
moje mniemanie, że okazywane lekcewa żenie naszego Zjazdu przez 
okr ęg Szczecin wytworzyło si ę na podstawie abnegacji jaka panowała 
podczas opiekowania si ę naszym terenem. Na tym zako ńczył 
sprawozdanie pełnomocnik Zarz ądu Głównego ob. Marszycki 
 
Ad. pkt 4-6. Zagadnienie bud żetowe zreferował Główny Ksi ęgowy ob. 
Lubelski, omawiaj ąc preliminarz zaznaczył, i ż gospodark ę bud żetow ą 
winno cechowa ć pełne osi ągni ęcie wpływów, które z kolei musz ą się 
pokrywa ć z wydatkami, wskazuj ąc na rozmiar i działanie bud żetu jako 
planu finansowego do wszystkich statutowych zało żeń planu 
gospodarczego. 
Realizacje dochodów bud żetowych , opartych w głównej mierze na 
składkach członkowskich, spoczywa na kołach terenow ych i w 
dużym stopniu uzale żniona jest od ich sprawnego działania. 



 
Ad. pkt. 5 – W kolejno ści porz ądku obrad przyst ąpiono do wyboru 
poszczególnych komisji. 
Przewodnicz ący odczytuje po kolei listy zgłoszonych kandydatów do 
Komisji Matki: 

1. Tiece Adolf – Koszalin 
2. Czajkowski Mieczysław – Koszalin 
3. Spurakowski Bernard – Miastko 
4. Barszczewski Edward – Sławno 
5. Ciszewski Józef – Słupsk 
6. Rafalski Piotr - Złotów 

W głosowaniu powy ższa lista przyj ęta została jednogło śnie. 
 
Do Komisji Wnioskowej podano kandydatów: 

1. Bąk Józef – Koszalin 
2. Kiełbasa Józef – Koszalin 
3. Chmielewski Adam – Białogard 
4. Bielewicz Wacław – Słupsk 

Powyższa lista przyj ęta została jednogło śnie. 
 
Do Komisji skrutacyjnej podano kandydatów: 

1. Urban Brunon -Złocieniec 
2. Krakowski Wacław – Bytów 
3. Surowiak Wilhelm – Miastko 

Powyższą list ę w głosowaniu przyj ęto jednogło śnie. 
 
Ad. pkt 6 – Po dokonaniu wyborów do Komisji przewod niczący 
zgodnie z porz ądkiem obrad otwiera dyskusj ę na sprawozdaniami. 
Po pewnym czasie, gdy nikt nie zgłasza si ę do dyskusji, 
przewodnicz ący udzielił głosu ob. Marszyckiemu Stanisławowi, kt óry 
zachęcając zebranych do zabrania głosu odno śnie wygłoszonych 
sprawozda ń powiedział „nakładam na Was koledzy delegaci 
obowi ązek  zabierania głosu w dyskusji nad sprawozdaniami , 
albowiem tylko dyskusja mo że wykaza ć bardzo istotne momenty, 
jakie nie zostały uj ęte w sprawozdaniach. Tylko obiektywna i 
rzeczowa krytyka mo że wykaza ć należyte wykonanie zada ń jak i 
równie ż niedoci ągni ęcia i popełnione bł ędy. W ten sposób zdobywa 
się materiał na którym b ędzie mógł oprze ć swoj ą prac ę przyszły 
zarząd okr ęgu”. 
                             Następnie głos zabrał ob. Żachowski ze Słupska 
omawiaj ąc spraw ę zastosowania pułapek na wodach PZW przez 
PGRyb w Słupsku i i zapytuje go czy to było robione  w porozumieniu 
z PZW. 
 



Następny mówca ob. Szpak Jan z koła MO przy KW poruszył kwesti ę 
gospodarki na wodach i dyscypliny członków, przy ty m zaznaczył, że 
obowi ązkiem ka żdego w ędkarza jest rozszerza ć akcję propagandow ą 
o celach i zadaniach gospodarczych i sportowych wyp owiadaj ąc 
bezwzgl ędną walk ę kłusownictwu poprzez u świadamianie członków 
o potrzebie  ochrony przyrody, maj ątku narodowego i rybostanu. 
                Ob. Rafalski ze Złotowa w dyskusji nad wygłoszonym 
referatem omawiał spraw ę kłusownictwa stwierdzaj ąc, że na terenie 
województwa koszali ńskiego w bardzo wielkim stopniu rozpanoszyło 
się kłusownictwo i aby temu zapobiec nale ży tak przeszkoli ć 
członków PZW, by poczuwali si ę do obowi ązku zwalczania tej plagi. 
Członek winien poczu ć się odpowiedzialnym za dobro swego zwi ązku, 
tymczasem daje si ę zauważyć właśnie brak tego zrozumienia 
odpowiedzialno ści ze strony członków. 
                 Ob. Ekiert ze Słupska poruszył spr awę zarybiania rzek, 
twierdz ąc, że pomimo bogactwa rzek na terenie województwa 
koszali ńskiego nie potrafiono odpowiednio zagospodarowa ć ich i 
wykorzysta ć co świadczy o braku zainteresowania terenu przez 
Okręg Koszali ński i pełnomocnik Zarz ądu Głównego nic w tym 
kierunku nie zdziałał. 
Przykład – rzeka Grabowska w powiecie Sławie ńskim i Koszali ńskim 
jest pod specjaln ą ochron ą, wędkarze miejscowi nie maj ą do niej 
dost ępu, natomiast całe ekipy w ędkarzy z Warszawy, Katowic, 
Gdańska i innych terenów zje żdżają się tutaj i łowi ą ryby, o tym wie i 
Zarząd Główny. 
Tak samo i Morski Zarz ąd Rybacki w Ustce wydaje zezwolenia na 
sportowy połów ryb – co stwarza tylko chaos. 
Odnośnie kłusownictwa to nale ży stwierdzi ć, że dot ąd będzie 
kłusownictwo dopóki nie b ędzie stra ży etatowej do czego Zarz ąd 
Główny nie przywi ązuje wagi nale żytej. 
Inne – wpuszczenie narybku leszcza na pewne odcinki  rzek jest 
bezmyślne, poniewa ż on przechodzi na teren PGRyb i tam zostaje 
odławiany. 
Zarząd Główny nie zwraca uwagi na nale żyte korygowanie planów 
zarybie ń. 
W lakonicznym sprawozdaniu pełnomocnika Zarz ądu Głównego nic 
nie było powiedziane o przyj ętej spu ściźnie od Okr ęgu 
Szczecińskiego. 
                        Kończąc swoje wyst ąpienie ob. Ekiert podkre ślił, że 
pełnomocnik Zarz ądu Głównego zaniedbał stan organizacji okr ęgu, 
dbał tylko aby koło Koszalin zaopatrzy ć w licencje na wody PGRyb – 
reszta go nie interesowała. 
 
                            Ob. Milewicz ze Słupska  dyskutuj ąc nad 



sprawozdaniem bud żetowym zauwa żył, że suma 600 złotych 
przeznaczona na zainstalowanie tablic ostrzegawczyc h, jest naiwnie 
śmieszna, gdy ż ewentualnie wystarczy ć na zakup zaledwie dwóch 
tablic, a ty mowa o zaopatrzeniu terenu. 
 
Po wyczerpaniu listy zabieraj ących głos w dyskusji, przewodnicz ący 
udzielił głosu ob. Marszyckiemu, który odpowiadaj ąc ob. 
Żachowskiemu ze Słupska wyja śnił, że żadnych uprawnie ń na 
stawianie pułapek na wodach PZW dla PGRyb nie wydaw ano. 
Odwrotnie, odno śnie tych spraw s ą sporz ądzone dwa protokoły i s ą 
prowadzone badania i dochodzenia. 
              Odpowiadaj ąc ob. Milewiczowi ze Słupska odno śnie małej 
kwoty na tablice, to rzeczywi ście, że kwota 600 zł za sporz ądzenie 
tablic dla całego tereny jest znikoma, ale bud żet sporz ądził Okr ęg 
Szczeciński i on tak ą kwot ę wstawił do bud żetu. W tej sprawie trzeba 
się zwróci ć do Zarządu Głównego i on to zagadnienie rozwi ąże. 
                Odnośnie poruszonej sprawy słabego nawi ązania kontaktu 
z kołami – któr ą omawiał ob. Chmielewski z Białogardu, wyja śnił, że 
aby zapozna ć się ze stanem organizacyjnym ka żdego koła potrzeba 
by było mie ć więcej czasu, ni ż ten okres jaki był w dyspozycji 
pełnomocnika Zarz ądu Głównego tzn. od chwili zatwierdzenia Rady 
Przybocznej – 20 maja, do dnia  5 lipca, co stanowi  tylko 6 tygodni -
przy tym pełnomocnik ZG mógł dysponowa ć czasem tylko w 
godzinach wolnych od zaj ęć w pracy zawodowej. 
Na wysyłane pisma do kół albo nie było odpowiedzi l ub nadeszła 
wiadomo ść bardzo spó źniona, jak to było w przypadku Białogardu. 
 
                          Na stawiane zarzuty pod a dresem pełnomocnika ZG 
dał odpowied ź ob. Marszycki wyja śniaj ąc, że zadanie do wykonania 
powierzone pełnomocnikowi ZG i Radzie mie ściły si ę w ramach: 
przygotowanie i zwołanie Zjazdu Delegatów, oraz zdo bycie lokalu i 
personelu dla biura okr ęgu. Zadania te zostały wykonane. Natomiast 
odpowiedzialno ść za stan dotychczasowy organizacyjny na terenie 
województwa koszali ńskiego  i gospodark ą na wodach nie mo żna 
żadną miar ą obci ążać pełnomocnika bowiem s ą to skutki abnegacji 
Okręgu Szczecin w stosunku do naszego terenu. 
                          Mówi ąc o odpowiedzialno ści za stan obecny naszego 
terenu, to t ę odpowiedzialno ść winien na siebie nało żyć ob. Ekiert, 
jako kilkuletni członek Zarz ądu Okr ęgu w Szczecinie i członek 
Zarządu Głównego a b ędąc jednocze śnie prezesem koła Słupsk na 
naszym terenie. Jakie daje dowody ku temu, jak si ę interesował 
reprezentowanym przez siebie terenem i co dla niego  zdziałał? My 
stwierdzamy tylko stan negatywny do spraw naszego t erenu, którego 
rzecznikiem w Zarz ądzie Okr ęgu Szczecin był wła śnie ob. Ekiert. 



                          Wysuwane zarzuty pod adre sem pełnomocnika ZG za 
stan organizacyjny naszego terenu nale ży potraktowa ć jako 
zastosowanie destrukcji, bazuj ąc na nie uzasadnionej zło śliwo ści by 
wywoła ć dysonans w harmonijnych obradach naszego Zjazdu. 
 W ciągu zaledwie kilku tygodni pracy, pełnomocnik ZG i R ada, poza 
okre ślonymi ramami zada ń, potrafili jeszcze wł ączyć się w bieg życia 
organizacyjnego naszego terenu i trzymaj ąc rękę na pulsie t ętna tego 
życia załatwiali wiele powa żnych spraw zarówno natury 
organizacyjnej i gospodarczej. 
W tym okresie nat ężonej pracy ob. Ekiert jako członek Rady nie 
wykazał najmniejszej aktywno ści i zainteresowania si ę bol ączkami 
naszego terenu, tłumacz ąc si ę nawałem pracy a mianowicie: zebrania 
materiału orientacyjnego w najbli ższym terenie – Słupsku. 
Pełnomocnik ZG i członkowie Rady nie zastawiali si ę prac ą 
zawodow ą ale z pełnym po święceniem si ę i zadowoleniem 
wykonywali prac ę dla dobra zwi ązku, zabiegaj ąc o to, by stan 
organizacyjny PZW na naszym terenie podnie ść do wła ściwego 
poziomu. 
 
Kończąc swoje odpowiedzi dyskutantom ob. Marszycki powied ział 
odno śnie spu ścizny jak ą przejął okr ęg koszali ński od Okr ęgu 
Szczecin to najdokładniej powinien o tym wiedzie ć właśnie ob. Ekiert. 
 Następnie zabrał głos przewodnicz ący ob, Władysław Wochna 
uzupełniaj ąc wypowied ź Marszyckiego dla ob. Ekierta, że rzeka 
Grabowska jest pod specjaln ą opiek ą Prezydium WRN i ani koło 
Koszalin ani Rada organizacyjna nie miała i do chwi li obecnej nie ma 
żadnych praw do u żytkowania rzeki Grabowskiej, nie mniej jednak 
przyszły zarz ąd okr ęgu będzie si ę starał t ą sprawa zaj ąć. 
 
Jeżeli chodzi o zapewnienie członkom terenów łowczych to 
założeniem Rady od pocz ątku jej działalno ści było zadanie stara ć się 
o wody dla całego terenu, dla wszystkich kół, a now o wybrany zarz ąd 
okr ęgu prawdopodobnie zajmie takie samo stanowisko, co wypływa z 
jego statutowych atrybutów w stosunku do kół i czło nków PZW. 
                              Odno śnie wydawania zezwole ń na sportowy połów 
ryb przez Morski Urz ąd Rybacki to zarz ąd okresu zwróci si ę do 
Urzędu Morskiego o wyja śnienie i uzgodnienie tych spraw by 
unikn ąć dwoisto ści działania. 
Na tym dyskusj ę zakończono i przewodnicz ący zapowiedział 
przejście do kolejnego porz ądku obrad. 
 
Ad. pkt 7 – Wybór Zarz ądu Okr ęgu – przewodnicz ący wezwał komisj ę 
matkę do zło żenia sprawozdania. 
Przewodnicz ący Komisji ob. Czajkowski odczytuje listy 



wytypowanych kandydatów do Zarz ądu Okr ęgu, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Kole żeńskiego. 
Przewodnicz ący poddaje pod głosowanie poszczególne listy. 
 
Lista kandydatów do Zarz ądu Okr ęgu: 

1. Marszycki Stanisław – Koszalin 
2. Wochna Władysław – Koszalin 
3. Gumienny Alfons – Koszalin 
4. Edel Feliks – Koszalin 
5. Hok Józef – Koszalin 
6. Szpak Jerzy – Koszalin 
7. Tiece Adolf – Koszalin 
8. Żochowski Jan – Słupsk 
9. Neckarz Jan – Wałcz 
10. Surowiak Wilhelm – Miastko 
11. Iwaszkiewicz Tadeusz – Szczecinek 

W wyniku głosowania przewodnicz ący stwierdza, że lista została 
przyj ęta w 99% przy jednym wstrzymuj ącym si ę. 
 
Z nast ępnej listy do Komisji Rewizyjnej weszli: 

1. Kiełbasa Józef – Koszalin 
2. Wypych Bronisław – Słupsk 
3. Tabiowski Bronisław – Białogard 
4. Wakuła Tadeusz – Kołobrzeg 
5. Matuszy ński Marian – Połczyn Zdrój 

Powyższa lista w głosowaniu przeszła w 99% przy jednym 
wstrzymuj ącym si ę. 
 
Z nast ępnej listy do S ądu Kole żeńskiego: 

1. Trompstaler – Słupsk 
2. Wyżykowski – Koszalin 
3. dr Fr ąckiewicz – Koszalin 
4. dr Rogowski – Białogard 
5. Patkowski Michał – Koszalin 

Powyższa lista w głosowaniu przeszła jednogło śnie. 
 
Ad. pkt 8 – Uchwalenie planu pracy i bud żetu na II półrocze. 
                  Przewodnicz ący udziela głosu ob. Marszyckiemu, któryn 
omawiaj ąc plan pracy zarz ądu okr ęgu stwierdza, że plan został 
podzielony na dział organizacyjny i gospodarczy. 
Jak jeden tak i drugi dział plany został naszkicowa ny tylko w 
ogólnych zarysach i raczej daje wytyczne najwa żniejszych zagadnie ń 
do realizacji przez zarz ąd okr ęgu. 
Plan prac organizacyjnych obejmuje: 



1. Zakończenie do ko ńca 1953 roku organizacj ę nowych i 
usprawnienie organizacyjne istniej ących kół, 

2. Walka z kłusownictwem: 
a) organizacja działu ochrony wód i stra ży na szczeblu okr ęgu 

(lotnych brygad), 
b) Należyte organizowanie stra ży honorowych w kołach. 

 
3. Opracowanie ramowych szematów do przeprowadzenia  

szkolenia zimowego w kołach, 
4. Nawiązanie kontaktu i współpracy z Dyrekcjami PGRybackic h w 

Słupsku, Szczecinku, Wałczu i Czaplinku.\ 
5. Postawienie na nale żytym poziomie działalno ści propagandowej, 
6. Dokonanie lustracji wszystkich kół, 

 
 Plan pracy w zakresie gospodarczym: 

1. Podnoszenie stanu zarybiania wód, 
1. Przejęcie ośrodków zarybieniowych w Miastku, 

Trzebieszkowie pow. Wałcz i odzyskanie stawów 
podchowowych w Damnicy pow. Słupsk – b ędących obecnie 
użytkowane na szkółki le śne przez Rejon Lasów w Słupsku, 

2. Walka z zanieczyszczeniami wód, szczególnie na t erenie 
Białogardu – rzeka Pro śnica (przez garbarni ę) i na terenie 
Koszalina – rzeka Koszalinianka zanieczyszczana prz ez wody 
odpływowe z Roszarni. 

3. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stacj ą biologiczno– ryback ą w 
Wałczu. 

Następnie w sprawie uchwalenia bud żetu, to przewodnicz ący 
wyja śnia, że bud żet został sporz ądzony przez Szczecin i 
zatwierdzony prze Zarz ąd Główny jeszcze przed oddzieleniem si ę 
Okręgu Koszalin. Zatem wnoszenie jakichkolwiek zmian je st 
bezzasadne. 
Zebrani delegaci przyjmuj ą bud żet tak jak jest on zatwierdzony. 
 
Ad. pkt. 9 Uchwalenie wniosków i ich realizacja. 
Głos zabrał przewodnicz ący komisji wnioskowej ob. Hok Józef, który 
odczytał teksty depesz do Zarz ądu Głównego PZW, Ministra 
Rolnictwa, Przewodnicz ącego WRN w Koszalinie. Teksty przyj ęto 
brawami. 
Następnie przewodnicz ący komisji poddał pod głosowanie dwa 
wnioski do ZG i 3 wnioski do wykonania przez zarz ąd okr ęgu. 
Wnioski przyj ęto jednogło śnie. 
 
Ad. pkt. 10 – Powołanie Komisji Statutowej. 
Przewodnicz ący informuje, że na Krajowym Zje ździe PZW została 



odło żona do czasu nale żytego przygotowania sprawa nowego 
Statutu PZW. Jesieni ą tergo roku zostanie prawdopodobnie zwołany 
Ogólnokrajowy Zjazd by go zatwierdzi ć. Do tego czasu projekt 
Statutu zostanie skierowany do wszystkich kół, któr e po zapoznaniu 
się z projektem, ewentualne poprawki czy propozycje zg łosz ą do 
okregu, gdzie zostan ą poddane analizie i przesłane do ZG. 
By by ć należycie przygotowanym do tej pracy przewodnicz ący stawia 
wniosek o powołanie Komisji Statutowej Okr ęgu. 
Zgłoszenia kandydaci: 

1. Hok Józef – Koszalin 
2. Ekiert Adam – Słupsk 
3. Czajkowski Mieczysław – Koszalin 
4. Spuwakowski Jan – Miastko 
5. Neckarz Jan – Wałcz 

Zostali wybrani jednogło śnie. 
 
Ad. pkt. 11 – Wolne wnioski. 
Przewodnicz ący udziela głosu ob. Chmielewskiemu z Białogardu, 
który omawiaj ąc spraw ę podatku od kart w ędkarskich, którego żąda 
Zarząd Miejski w Białogardzie. Jakie jest uzasadnienie o dnośnie 
pobieranych opłat, podaj ąc przy tym i ż ściąganie podatku wywołuje 
nieprzyjemne incydenty z członkami PZW. 
                    Następny – ob. Krakowski z Bytowa omawia bezduszne 
i niezrozumiałe w swej formie podej ście dyrektora PGRyb w Słupsku 
do prezesa koła w Bytowie w sprawie nawi ązanie lepszej współpracy 
– na co otrzymał odpowied ź, że PGRyb żadnej współpracy z PZW 
mieć nie chce. 
Ob. Szpak z Kom. MO mówi, że korzystaj ąc z obecno ści 
przedstawicieli z powiatów zwraca si ę z prośbą by niejednokrotnie 
przyznawane nagrody za walk ę z kłusownictwem funkcjonariusz MO, 
raczej przyznawa ć ormowcom. 
Ormowiec to ideowiec, który pracuje dla idei, z dob rej woli i za prac ę 
wynagrodzenia żadnego nie pobiera, natomiast funkcjonariusz MO za 
swoj ą prac ę ma płacone a walka z kłusownictwem to jego obowi ązek. 
                     Ob. Iwaszkiewicz ze Szczecinka  wypowiada życzenie by 
referat ideologiczno – zawodowy wygłoszony na Zje ździe został 
rozesłany do kół terenowych. 
Na poszczególne zapytania i wypowiedzi, przewodnicz ący ob, 
Wochna odpowiadaj ąc oświadczył, i ż wypowiedzi obejmuj ące istotne 
zagadnienia oraz wszystkie poczynione na Zje ździe uwagi b ędą 
przedmiotem planu prac powołanego Zarz ądu Okr ęgu. 
                       Po wyczerpaniu si ę listy zabieraj ących głos w wolnych 
wnioskach przewodnicz ący udzielił głosu ob. Marszyckiemu, który 
wniósł wniosek” Zjazd upowa żnia Zarząd Okręgu do dokooptowania 



 nowych członków do Zarz ądu Okr ęgu, gdyby zaszła taka potrzeba” 
Wniosek został przyj ęty jednogło śnie. 
 
                      Po wyczerpaniu porz ądku obrad głos zabrał ob. in ż. 
Czaplicki delegat Zarz ądu Głównego. Stwierdził, że Zjazd mo żność 
zorientowania si ę w jak du żym stopniu Okr ęg Koszali ński żyje 
zagadnieniami w ędkarstwa. 
Państwo Ludowe zabezpieczaj ąc człowiekowi pracy najszersze jego 
prawa , daje mu jednocze śnie mo żność i nale żytego wypoczynku po 
pracy. W systemie tego wypoczynku  działalno ść PZW ma okre ślone 
stanowisko i miejsce, a rozmiar i jako ść działania i rola jaka przypada 
dla PZW będzie zale żała od presti żu zdobywanego przez władze 
okr ęgu. 
                          Kwestia zarybiania wód je st rzecz ą bardzo wa żną, w 
tym celu wskazane jest powoła ć komisj ę gospodarcz ą składaj ąca si ę 
członków PZW najbardziej świadomych, której zadaniem b ędzie 
właściwe organizowanie prac zarybieniowych. 
                      Zarząd Okr ęgu powinien wyst ąpić do ZG o przydział 
odpowiednich środków finansowych na potrzeby zorganizowania 
stra ży etatowej, dla bezpo średniej ochrony wód przed 
kłusownictwem. 
Jednocze śnie nale ży wejść w porozumienie z WRN o wła ściwy 
podział wód na terenie woj. koszali ńskiego oraz uregulowa ć spraw ę 
rzeki Grabówki w pow. Sławno. 
Wobec tego, że wszystkie punkty porz ądku obrad zostały wyczerpane, 
przewodnicz ący Zjazdu podsumowuj ąc dzisiejsze obrady stwierdził, 
że z przebiegu dyskusji i omawiania ró żnych spraw wysuwa si ę 
wniosek, że koledzy delegaci a niew ątpliwie i ich wyborcy z cał ą 
świadomo ścią podchodz ą do zadań i roli jak ą wykonuje PZW. St ąd w 
przemówieniach delegatów przede wszystkim przejawia ła si ę troska 
o wody i ich zarybianie. 
Niewątpliwie, że ta troska nie b ędzie opuszcza ć i powołany Zarz ąd 
Okręgu. 
 
Wnioski Okr ęgu PZW Koszalin – ustalonych i zatwierdzonych na 
Walnym Zje ździe Delegatów Okr ęgu w dniu 5 lipca 1953 roku: 

1. Udost ępni ć i uprawomocni ć prawa członków kół województwa 
koszali ńskiego do łowienia sportowego ryb na w ędkę na 
wszystkich wodach w terenie z wył ączeniem tarlisk i wód 
hodowlanych, 

2. Zarząd Główny poczyni starania o całkowite zniesienie op łat 
podatkowych od kart w ędkarskich, 

3. Zatwierdzi ć dla Okr ęgu Koszalin 4 etatowych stra żników w celu 
systematycznego likwidowania kłusownictwa na tereni e 



poszczególnych kół PZW, 
4. Zarząd Okr ęgu rozpracuje zagadnienia wła ściwego zaopatrzenia 

w sprz ęt wędkarski odpowiednich sklepów na terenie siedzib kół , 
oraz wyst ąpi z wnioskiem o o wydanie ogólnokrajowego zakazu 
zakupu sprz ętu w ędkarskiego bez okazania karty w ędkarskiej, 

5. W związku z zarządzeniem Min. Rolnictwa  z dnia 30.03.10953 
roku w sprawie u żytkowania i zagospodarowywania obwodów 
rybackich i rzecznych – Zarz ąd Główny poczyni starania o 
uchylenie uchwały Prez. WRN w Koszalinie w sprawie 
zamkni ęcia rzeki Grabowej dla sportowego połowu ryb z uwag i 
na sprzeczno ść tej uchwały z omawianym Zarz ądzeniem Min. 
Rolnictwa, 

6. Wyjedna ć od WRN zezwolenie na likwidacj ę węgornic i pułapek 
będących na wodach PZW a nie rejestrowanych dla celów 
ogólno – gospodarczych. 

 
                                                  
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


