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dzieci bliżej natury

Z tej okazji z inicjatywy radnego miasta Pszów Jacka Kołka, a jednocześnie członka
Koła Łowieckiego „LIS”, zorganizowanych zostało wiele
spotkań z dziećmi w różnych
placówkach oświatowych.

W

uroczystej prelekcji 10 listo-

Poznały hymn łowiecki „Darz Bór” i sygna-

pada 2015r. w SP nr 2 w Pszo-

ły łowieckie, odegrane na rogu przez za-

wie udział wzięli: p. burmistrz

proszonych myśliwych sygnalistów, w tym

Pszowa Katarzyna Sawicka Mucha, Dy-

przez najmłodszego sygnalistę 12-letniego

rektor Zespołu Obsługi Placówek Oświa-

Piotra Musiolika. W rolę opowiadającego

towych Mirella Ogrodzka, radny miasta

o tajnikach życia zwierząt z powodzeniem

Czesław Mucha oraz zaproszeni goście

wcielił się Jan Pawlak – skarbnik Koła Ło-

z zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego „Cy-

wieckiego „Lis” w Pszowie.

ranka” Knurów - Lesław Domogała oraz

– Moim marzeniem jest propagowanie

Koła Łowieckiego „Raróg” Katowi-

wśród młodego pokolenia zdrowego stylu

ce – Mariusz i Piotr Musiolik.
Uczniowie szkoły z klas 1-6 oraz
dzieci z Przedszkola nr 3 w Pszowie miały okazję zapoznać się ze
specyfiką pracy myśliwych. Usłyszały nieco o historii Koła, o patronie myśliwych - św. Hubercie,
o obowiązkach członków koła
łowieckiego, uczyły się rozpoznawania tropów i głosów zwierząt.
Dzieci mogły podziwiać zwierzęta
leśne i ptaki, które były ekspozycją przyrodniczą tego spotkania.
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życia, zgodnego z naturą, motywowanie
do aktywności fizycznej, aby jak najmniej
czasu spędzali w domu przed komputerem.
Staram się możliwymi sposobami wprowadzać to w życie. Takimi prelekcjami
próbujemy przybliżyć najmłodszym świat
zwierząt, zainteresować przyrodą i lasem
oraz uświadomić, w jaki sposób myśliwi
dbają o zwierzęta cały rok i jakie mają
zadania do wypełnienia – wyjaśnia Jacek
Kołek, prekursor pogadanek o przyrodzie
w Pszowie.
Okazało się, że w Pszowie spotkania takie
stały się już niemal tradycją, że myśliwy

W maju zabraliśmy absolwentów klas 6 ze

Koła Łowieckiego „Lis” Jacek Kołek pamię-

SP nr 2 w Pszowie do lasu. Pogoda nam

tając o najmłodszych ze swojego miasta,

dopisała humory również, a zwieńczeniem

organizuje dla nich podobne prelekcje,

wyprawy było pieczenie przy ognisku kieł-

i pikniki w terenie, a chętnych jest coraz

baski – opowiada Jacek Kołek

więcej i to cieszy. Podobne spotkania od-

Bardzo miłym akcentem były podziękowa-

były się w Świetlicy Środowiskowej na os.

nia uradowanych dzieciaków. Takie akcje

Kościuszki w Pszowie, w SP nr 3 w Krzyż-

uświadamiają nam, jak wdzięczna to pra-

kowicach i Przedszkolu nr 3 na ul. Andersa

ca i jak bardzo potrzebna jest edukacja

w Pszowie.

łowiecka wśród najmłodszych.
Jacek Kołek
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