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Wybrane zagadnienia z dziejów 

Koła PZW „KOLEJARZ” w Legnicy 

 

 
    Dla przybliżenia warunków, w jakich powstało Koło Kolejarz Legnica, 

warto zrobić krótki przegląd wydarzeń historycznych. 

 

    W latach 70-tych XX wieku sytuacja Polskiego Związku Wędkarskiego 

na terenie Legnicy przedstawiała się następująco: 

 

    Okręg PZW znajdował się we Wrocławiu, natomiast w Legnicy istniało 

tylko jedno Koło pod nazwą Polski Związek Wędkarski Koło Legnica 1, do 

którego należała dość duża grupa kolejarzy. Kilku z nich pełniło funkcje z 

wyboru we władzach Koła, a mianowicie: kol. Bronisław Wojnowski, 

Stanisław Krasowski, Zdzisław Święcicki, Bogusław Brzeski, Kazimierz 

Pasiński. 

 

    W roku 1975 zgodnie z nowym podziałem administracyjnym Polski, 

Legnica stała się miastem wojewódzkim i również decyzją Krajowego 

Zjazdu Delegatów PZW został powołany Okręg PZW Legnicko-

Jeleniogórski. 

 

    Organizatorem i pierwszym Prezesem w/w Okręgu był śp. mgr Zdzisław 

Batruch, a pomagał w organizowaniu mgr inż. Stanisław Mucha, pełniący 

obecnie funkcję Vice Prezesa Okręgu PZW Legnica. 

 

    Do Koła (miejskiego) Legnica 1 należało wówczas ponad 4 tysiące 

członków. Zarząd Główny PZW zalecił nowym okręgom zwiększenie liczby 

Kół, kosztem Kół gigantów, co miało na celu poprawę stylu i efektywności 

pracy organizacyjnej. 

 

    W tych warunkach z inicjatywy władz Okręgu i działaczy PZW, oraz 

przy poparciu Rad Zakładowych i władz administracyjnych PKP, 

zwrócono się z apelem do wędkarzy-kolejarzy, by utworzyć własne Koło. 

Akces zgłosiło 180 członków zrzeszonych dotychczas w Kole (Miejskim) 

Legnica 1. 
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    W dniu 15 listopada 1976 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie 

Wyborcze Koła, z udziałem członków PZW, władz Okręgu i 

administracyjnych PKP. 

 

           
                      Rys. 1                                                        Rys. 2 

 

 

 
Rys. 3 

Rysunek 1, 2, 3 przedstawia pierwsze strony Kroniki Koła 

PZW „K O L E J A R Z” w Legnicy. 
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    Utworzono nowe Koło PZW pod nazwą: „PZW Okręg Legnicko-

Jeleniogórski Koło DRKP Legnica”, oraz wybrano Zarząd Koła, który 

ukonstytuował się następująco: 

 

          Andrzej Dąbrowski            - Prezes Zarządu Koła 

          Roman Incze                      -  I Vice Prezes Zarządu Koła 

          Władysław Górski             - II Vice Prezes Zarządu Koła 

          Marian Piwek                     - Sekretarz Zarządu 

          Tadeusz Marciniak             - Skarbnik Koła 

          Mieczysław Szlachetka      - Gospodarz Koła 

oraz 

          Bruno Ficht                        - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

          Feliks Dąbrowski               - Przewodniczący Sądu Organizacyjnego 

          Zbigniew Bałacki               - Rzecznik Zarządu Koła 

          Tadeusz Augustyn              - Komendant Straży Rybackiej. 

 

    Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Zarząd Koła była zabawa 

taneczna. Celem tej imprezy była potrzeba integracji wędkarzy wokół 

Zarządu oraz dodatkowego zasilenia funduszy Koła. 

     Duszą tej zabawy był kol. Zbigniew Bałacki, który w przerwach między 

tańcami umilał uczestnikom czas śpiewem i monologami. 

 

    Jak wiadomo, w Kole wędkarskim dominującą funkcję sprawuje Prezes 

Zarządu Koła wybierany przez walne Zgromadzenie na okres 4 letniej 

kadencji. 

    Dotychczas Zarządem Koła PZW „Kolejarz” dowodzili następujący 

Prezesi: 

 

          od 1976  do 1980    - Andrzej Dąbrowski    - 4 lata 

               1981   -   1986    - Bogusław Brzeski      - 6 lat 

               1987   -   1996    - Eugeniusz Kozak       - 10 lat 

               1997   -   2004    - Bogusław Brzeski      - 8 lat 

               2005   -   nadal   - Zbigniew Małyszko    - 5 rok. 

 

    Działalność Zarządu Koła w czasie wszystkich kadencji przebiegała 

sprawnie, bez zaniżenia tempa rozwoju, lecz kształtowana była w zależności 

od warunków społeczno-ekonomicznych, opieki ze strony sponsorów i 

osobowości prezesów. 

 

    Wokół Zarządu Koła zawsze gromadziło się grono działaczy, którzy nie 

szczędzili czasu do pracy społecznej na rzecz Koła. 

    Zarządy kolejnych kadencji podejmowały szereg ambitnych 

przedsięwzięć. 
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    Pierwszą pracą było zagospodarowanie jeziora Tatarak, które zostało 

przydzielone przez Okręg PZW pod opiekę Kołu Kolejarz. Zbudowano 

pomosty wędkarskie, ustawiono tablice informacyjne, oznaczono tarliska 

ryb, wyznaczono miejsca kotwiczenia łodzi, dbano o porządek i czystość 

wokół jeziora. 

 

 
Mapa satelitarna położenia jeziora Tatarak. 

 

    Następnie podjęto inicjatywę budowy Rybaczówki nad jeziorem Tatarak. 

Projekt budynku, prace geodezyjne oraz nadzór budowlany wykonał w 

czynie społecznym kontroler drogowy PKP inż. Stanisław Jabłoński, 

natomiast prace budowlane i montażowe były wykonywane przez duże 

grono fachowców, członków naszego Koła pod patronatem organizacyjnym 

sekretarza Koła Leopolda Szymaniuka. 

 

           
           Widok na jezioro Tatarak                            Rybaczówka 

 

    Jednostki organizacyjne PKP służyły dużą pomocą materialną i 

transportem. 
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Rybaczówkę oddano do użytku po 3 latach. Jest ona wykorzystywana w 

czasie robót konserwacyjnych nad jeziorem, do urządzania zawodów i 

imprez wędkarskich, w czasie kontroli przez Społeczną Straż Rybacką oraz 

jako magazyn. 

 

    Znaczny rozkwit działalności organizacyjnej przypadł w okresie I 

kadencji, gdy Dyrektorem Dyrekcji Rejonowej PKP był mgr Jerzy Rzehak. 

Otaczał on troskliwą opieką społeczną nasze Koło. Dyrektor był entuzjastą 

wędkarstwa i jednym z inicjatorów utworzenia Koła PZW przy Dyrekcji 

Rejonowej PKP. 

    Jego osobowość i prestiż społeczny dominująco wpływały na pełne 

angażowanie się w pracach na rzecz Koła nie tylko członków Zarządu, ale i 

szeregowych działaczy PZW. 

    W tym okresie nie było trudności w organizowaniu kilkudniowych 

wycieczek wędkarskich z wykorzystaniem wagonów lub autokarów, co 

powodowało napływ dużej ilości członków do naszego Koła. 

    Również nie było wówczas problemu z przydzieleniem dogodnego lokum 

dla biura Zarządu Koła. 

    A jak ważna jest to sprawa, by Zarząd Koła mógł realizować zadania 

statutowe, mogą świadczyć trudności lokalowe w latach 1997 – 2000. 

    Najpierw Koło otrzymało lokal w budynku „Kina Kolejarz” w Legnicy. 

Następnie w budynku Oddziału Drogowego PKP. Było to lokum bardzo 

wygodne, gdyż korzystaliśmy również z przyległej sali szkoleniowej. 

Niestety z powodu zaostrzonej dyscypliny finansowej, Odział Drogowy w 

1995 roku wymówił Zarządowi ten lokal. 

    Po wielu staraniach Zarząd Koła otrzymał do dyspozycji lokal w 

budynku wolnostojącym przy ulicy Kartuskiej o wymiarach 4 x 4,6m. 

Lokal był zawilgocony, zagrzybiały, bez urządzeń ogrzewczych, wymagał 

szeregu prac adaptacyjnych, które przy życzliwej pomocy służby Drogowej 

i Trakcji PKP, oraz przy dużym zaangażowaniu grona aktywnych 

wędkarzy został doprowadzony do użytku. 

    Niestety ulewne deszcze w 1997 roku (powódź w Legnicy) spowodowały, 

że dach zaczął intensywnie przeciekać, woda spływała po ścianach, meble 

rozpadły się, a na aktach osiadała pleśń. Wtedy nastąpił zryw do pracy 

działaczy, na których Zarząd może zawsze liczyć. Naprawiono dach, 

zeskrobano i odłupano zapleśniały tynk ze ścian i sufitu, lokal suszono i po 

pomalowaniu jeszcze długo suszono. Mimo tak dużej pracy, lokal jednak 

nie nadawał się do użytku z przyczyn technicznych. 

    W połowie grudnia 2000 roku Zarząd Koła przeniósł biuro do nowego 

pomieszczenia przy ulicy Kolejowej, po uzyskaniu przychylnej decyzji 

Dyrektora Zarządu Przewozów Towarowych CARGO PKP inż. Adama 

Dulibana. 

 

    Zarząd Koła przejawia obecnie dużą troskę w utrzymanie stanu 

technicznego tego lokalu, wystroju wnętrza i wyglądu estetycznego, a Prezes 
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Zarządu Koła Zbigniew Małyszko daje osobiście duży wkład pracy i dobry 

przykład organizatora, wykonawcy i gospodarza. 

 

 

 

           
           Prace na terenie jeziora                           Naprawa pomostów 

 

    Jednym z zadań, jakie stawia przed Kołami Statut PZW jest 

„Popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród młodzieży 

oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie”.  

 

           
                   Praca z młodzieżą                     Nagrody za udział w konkursie 

 

    Realizacja tego zadania nie jest łatwe. Natrafiała w naszym Kole na 

trudności, gdyż wymaga warunków, predyspozycji i chęci do wykonywania 

tego rodzaju pracy społecznej. 

    Zaistniał fakt, który zapoczątkował działanie. Zarząd Okręgu PZW 

Legnica zaapelował do Kół , by w konkursie „Tygodnia Czystości Wód” 

zorganizować udział młodzieży szkolnej. 

    Zarząd Koła PZW kolejarz zaprosił Dyrekcję Szkoły w Jakuszowie, a 

później Dyrekcję Zespołu Szkół w Miłkowicach do udziału w konkursie. 

Oferta została przyjęta i więź utrzymywana jest nadal, ku obopólnemu 

zadowoleniu. Koło ma wyniki w konkursach, a Szkoła może zaliczać pracę 

krzewienia wiedzy i działanie na rzecz ochrony środowiska wodnego. 

Młodzież chętnie bierze co roku udział w pracach porządkowych nad 

jeziorem, a Zarząd Koła rewanżując się urządza ognisko z poczęstunkiem i 

organizuje quizy nagradzane słodyczami. Ponadto Komendant Straży 

Rybackiej Józef Sidor i Vice Prezes Koła do spraw młodzieży Zbigniew 
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Bartnik przeprowadzają w Szkole w Miłkowicach  pogadanki na tematy 

ekologiczne związane z ochroną środowiska wodnego, rybostanu w rzekach 

i jeziorach oraz propagowaniem idei wędkarstwa. Zajęcia dydaktyczne 

przeprowadzane są co roku w kilku klasach. 

 

    Od wielu lat omawiana była w naszym Kole sprawa zorganizowania 

sekcji młodzieżowej. Podejmowane działania były mizerne i wygasały 

zanim zdołały się rozwinąć. 

    Sprawą pracy z młodzieżą do lat czternastu w formie zorganizowanej 

sekcji zajął się kol. Zbigniew Bartnik pełniący obecnie w Kole funkcję 

sekretarza i jednocześnie vice prezesa do spraw młodzieży. Najpierw 

nawiązał kontakt z rodzicami i po uzyskaniu ich pisemnej akceptacji, 

zorganizował zebranie informacyjne z zawodnikami i ich opiekunami 

zapoznał z programem działania. Po przeprowadzeniu zajęć praktycznych 

zakresu znajomości Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb i posługiwania 

się sprzętem wędkarskim, zorganizował spławikowe zawody młodzieżowe, a 

rodzice pełnili rolę opiekunów. Dla zawodników przewidziane są upominki 

w postaci sprzętu wędkarskiego. 

    Od tej pory organizowane są zawody młodzieżowe i utrzymywany jest 

kontakt z rodzicami, którzy chętnie służą pomocą, a stwarzana przy tym 

ciepła atmosfera sprzyja realizacji popularyzowania idei wędkarstwa. 

 

    Każdego roku jezioro Tatarak jest zarybiane różnymi gatunkami ryb. 

Rozpoznanie co do ilości i rodzaju ryb, jakie powinny zasilić jezioro w 

danym roku przeprowadza ichtiolog Okręgu pani mgr inż. Iwona Kijora, 

decyzję realizacji podejmuje Zarząd Okręgu. Materiał zarybieniowy 

przywożony jest transportem Okręgu z ośrodków zarybieniowych, a 

pracami przy rozprowadzaniu narybku po akwenie zajmuje się Straż 

Rybacka koła pod kierunkiem Komendanta SSR Józefa Sidora. 

 

           
               Zarybianie jeziora                            Zarybianie jeziora węgorzem  

 

    Na początku Koło liczyło 180 członków. W następnych latach liczba 

zwiększała się, lecz w latach 90-tych nastąpiły wahania. Obecnie kształtuje 

się średnio-rocznie na poziomie 470 członków. W roku 2010 w chwili 
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pisania tego opracowania stan członków Koła na koniec miesiąca sierpnia 

wynosi 513 wędkarzy i stale rośnie. 

 

(Przyp. Red.)   Zgodnie ze Statutem PZW Koło kładzie duży nacisk na 

popularyzowanie idei wędkarstwa, ekologii i przyrody poprzez szeroko 

rozumianą wizualizację.  

Wizualizacja Koła przebiega dwukierunkowo tzn. poprzez wywieszanie 

plakatów i stosownych ogłoszeń dotyczących pracy Koła i całego PZW na 

tablicy umieszczonej na Dworcu PKP i w pomieszczeniu biura oraz od 

marca 2010 roku przez Internet.  

Na stronie internetowej Koła prowadzonej przez kol. Pawła 

Bogusławskiego pod adresem   http://www.legnica-kolejarz.pzw.org.pl/  

przedstawione są wszelkie sprawy dotyczące naszego Koła i działań 

podjętych przez PZW.  

O popularności Koła w Internecie świadczy średnia codzienna ilość 

odwiedzin na naszej stronie, która wynosi około 87 dziennie, a całkowita 

ilość odwiedzin wzrosła z 600 w marcu do 16100 w sierpniu 2010 roku, w 

wyniku czego nasze Koło znajduje się w ścisłej czołówce rankingu 

popularności i oglądalności prowadzonego przez Zarząd Główny PZW.  

  

    Frekwencja na zawodach spławikowych jest stosunkowo mała, mimo że 

organizacja imprez jest wzorowo przygotowana pod względem technicznym 

oraz posiada prestiżową oprawę sportowo-wychowawczą. 

 

    Zawody spinningowe i muchowe cieszą się stale stosunkowo duża 

frekwencją. Połączone są bowiem z wyjazdami na inne akweny i mają przez 

to dodatkowe walory relaksacyjne i poznawcze. 

 

    Na zakończenie sezonu wędkarskiego odbywają się zawody o Puchar 

Prezesa Koła. 

 

    Zawody nocne spławikowe na jeziorze Tatarak mają dość dużo 

zwolenników. 

 

    W okresie wszystkich kadencji (obecnie jest dziewiąta) działania 

wynikające z funkcji prezesów Koła, zastępców, sekretarzy, skarbników, 

komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich nie nasuwały zastrzeżeń ze strony 

władz Okręgu, a często były pochwały i nagrody rzeczowe, natomiast 

przydzielone Kołu jezioro Tatarak wymagało i wymaga stałego 

zaangażowania dużej grupy członków i w efekcie wyniki stały się wizytówką 

dobrze zorganizowanej pracy Koła. 

Styl i rezultaty działalności są doceniane nie tylko przez władze Okręgu 

PZW, lecz także przez czynniki administracji spoza wędkarstwa. 

 

http://www.legnica-kolejarz.pzw.org.pl/
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    Wójt Gminy Miłkowice przekazał Kołu PZW Kolejarz okolicznościowe 

pismo urzędowe, w którym Rada Gminy wyraziła aprobatę wykonanej 

pracy w utrzymaniu ładu i porządku nad jeziorem Tatarak, co jak 

zaznaczono w piśmie ma dla Gminy znaczenie w utrzymaniu walorów 

ekologicznych środowiska naturalnego. 

    Dyrekcja Szkoły w Miłkowicach przysyła niejednokrotnie 

okolicznościowe listy wyrażające uznanie za utrzymywanie łączności Koła z 

młodzieżą szkolną i omawianie tematów ochrony środowiska wodnego. 

 

    W czasie kontroli pomieszczeń służbowych, właściwe władze PKP 

wyraziły uznanie za estetyczny wystrój lokalu biura Zarządu Koła. 

 

    Zarząd Okręgu PZW Legnica przyznał Kołu PZW Kolejarz aktualnie II 

miejsce w konkursie o najlepiej pracujące Koło. 

 

    Jezioro Tatarak jest akwenem typowo wędkarskim, lecz wymaga stałej 

pracy, by te walory utrzymywać na odpowiednio wysokim poziomie. Tak 

jak poprzedni Prezesi, również właściwy kierunek działań podjął obecny 

Prezes Zarządu Koła Zbigniew Małyszko od początku swojej kadencji w 

roku 2005. Prace remontowe i modernizacyjne ośrodka wędkarskiego nad 

Tatarakiem stały się naczelnym zadaniem Zarządu. Nastąpiło wśród 

członków ożywienie i chęć do pracy na rzecz Koła. Zgłaszano szereg 

projektów i rozważano na zebraniach możliwość i sposoby realizacji. Prezes 

Koła z racji posiadanych umiejętności fachowych i organizacyjnych czuwał 

nad realizacją zadań i często uczestniczył w pracach, co stanowiło zachętę 

dla innych, by wnieść udział w upiększaniu ośrodka nad jeziorem. 

Wybudowano kilka kładek, przebudowano długi 42 metrowy pomost, który 

obniżono odpowiednio do lustra wody, wybudowano kładkę dla 

niepełnosprawnych wędkarzy. Dokumentację techniczną projektu wykonał 

w czynie społecznym członek naszego Koła mgr inż. Tadeusz Gosztowtt. Na 

stromym brzegu jeziora zbudowano stanowiska stwarzające dogodne 

warunki do wędkowania i odbywania zawodów spławikowych oraz w miarę 

potrzeb usuwane są chwasty i roślinność wodna. 

 

           
        Pomost dla niepełnosprawnych          Altana z wyposaż. turystycznym 
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    Przy Rybaczówce dokonano wyrównania terenu i wyznaczono parking, 

odpowiednio odgrodzony od jeziora. Wybudowano urządzenie odpływu 

wody deszczowej z dachu Rybaczówki. 

 

    Wokół jeziora wbudowano metalowe, ruchome zbiorniki na śmieci. Przy 

Rybaczówce zbudowano zbiornik betonowy. Na przyległym do jeziora 

terenie zbudowano dwie altanki z biwakowym wyposażeniem w stoły i ławy. 

 

    Budynek Rybaczówki wymaga stałej troski. Przeprowadzano remont 

dachu i rynien, doprowadzono kablem energię elektryczną, uruchomiono 

urządzenia sanitarne, łącznie z doprowadzeniem instalacji wodnej z 

pobliskiego potoku. Odnowiono salę odpraw, urządzono pokój noclegowy, 

wyposażono kuchnię, zainstalowano piec żelazny, wielokroć porządkowano 

magazyn po różnego rodzaju pracach nad jeziorem. Wyposażono werandę 

w Rybaczówce w stół roboczy i ławę. Budynek zewnątrz i wewnętrzne 

pomieszczenia kilkakrotnie malowano.  

 

    Nad utrzymaniem ładu i porządku czuwają dwaj gospodarze: Koła kol. 

Jan Gnabasik oraz Jeziora kol. Stanisław Wołyniec. 

 

 

    Wszystkie opisane prace na potrzeby Koła wykonywane zostały 

sposobem i w systemie gospodarczym, w czynie społecznym przez członków 

i grono sympatyków Koła Kolejarz. 

 

    Wykaz aktualnie czynnych członków PZW Koła Kolejarz w Legnicy, 

którym za zasługi w działalności statutowej Zarząd Główny PZW przyznał 

odznaki honorowe. 

 

Srebrna Odznaka PZW: 

 

Balowski Ludwik 

Górski Eugeniusz 

Tokarz Kazimierz 

 

Złota Odznaka PZW: 

 

Bartnik Antoni 

Bartnik Zbigniew 

Bogusławski Paweł 

Kaszuba Adam 

Kociuba Wiktor 

Kozak Eugeniusz 

Małyszko Zbigniew 

Sidor Józef 



 11 

Wagiel Romuald 

 

Złota Odznaka PZW z Wieńcami: 

 

Brzeski Bogusław 

Leszczyński Jan 

Mucha Mikołaj 

Pasiński Kazimierz 

Szlachetka Mieczysław. 

 

    Wybrane zagadnienia z dziejów Koła PZW Kolejarz w Legnicy nie 

wyczerpują tematu. Szczegółowe fragmenty działalności z uwzględnieniem 

dat, nazwisk i wydarzeń są odnotowywane sukcesywnie w Kronice Koła, 

obejmującej 6 tomów. Zachodziła jednak konieczność gradacji, dlatego 

poruszone zostały w zasadzie problemy priorytetowe. 

 

(Przyp. red.)  Na zakończenie tego podsumowania należy zaznaczyć, że w 

zbliżającym się 2011 roku Koło PZW „KOLEJARZ” w Legnicy będzie 

obchodzić okrągłą rocznicę 35-ciolecia istnienia. 

    Oj - wyobrażam sobie co będzie się działo !!!!!!! 

 

 

 
 

                                                                     Legnica, dnia 14 września 2010r. 

 

                                                                   Opracowanie strony historycznej:   

                                                                   Kazimierz Pasiński 

 

                                                                  Redakcja i opracowanie graficzne:  

                                                                                   Paweł Bogusławski 
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