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rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego

M

roku to pożar trawy. W wyniku tych poża-

że cykl ten nie

rów poszkodowanych zostało 141 osób, a

został zbytnio

7 osób straciło życie. Najwięcej pożarów

naruszony przez czynnik

odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie

ludzki, szczególnie jeśli

42 365, co stanowiło 51% wszystkich po-

chodzi o wypalanie traw.

żarów traw w 2015 roku. Podczas akcji ra-

Statystyki pokażą to do-

towniczych związanych z gaszeniem pło-

piero za kilka miesięcy,

nących traw zużyto 256 353 000 litrów

ale skala pożarów w 2015

wody co odpowiada pojemności 68 base-

r przedstawiona na stro-

nów olimpijskich. Spłonęło 42 703 hekta-

nie internetowej Komendy

rów powierzchni, co odpowiada długości

Głównej Straży Pożarnej

pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra

jest zatrważająca (www.

szerokości. Szacowane straty w wyniku

straz.gov.pl/porady/wy-

pożarów traw to 31 247 000 złotych. Idąc

palanie_traw). W 2015

dalej za tymi statystykami, województwo

roku powstało 82 802

śląskie jest trzecie w kolejności co do ilo-

pożarów traw na łąkach

ści pożarów (9417). Jak widać niszczyciel-

i nieużytkach rolnych, co

ska skala bezmyślności człowieka, który

stanowiło

wszyst-

w ubiegłym roku był aż w ponad 90%

45%

kich pożarów w Polsce

odpowiedzialny za niszczycielski żywioł

(184 819). Prawie co drugi

ognia, jest olbrzymia.

pożar, do którego doszło

Wnioski nasuwają się same - edukacja w

w naszym kraju w 2015

tym kierunku ma wiele do zrobienia za-

Zegar biologiczny w przyrodzie tyka, a w związku z
tym sporo dzieje się w lesie i na łące. Zarówno dla
tych starszych jak i młodszych z nas okres wiosenno-letni jest szczególnie
wdzięcznym czasem, w
którym jak co roku mamy
okazję docenić to co wokół
nas rośnie i żyje.
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konkurs
„detektyw
przyrody”
A kolejny temat konkursu jest jak
najbardziej wakacyjny: „Detektyw
przyrody”! Wycieczki i wszelakie
wakacyjne wyprawy

to znakomi-

ta okazja do obserwacji przyrody.
Może uda się Wam coś ciekawego
zaobserwować? Może jakieś tropy
zwierząt, nadgryzione drzewa? A
może jakieś piórko Was zaciekawi
– jak się nazywa jego właściciel?
czynając od przedszkola i dalej przez całą

(Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w

drogę szkolną. Efekty z pewnością będą

Bytomiu), a trzecie miejsce praca Weronki

widoczne za kilka, kilkanaście lat w postaci

Kuminek z kl. 3a (Szkoła Podstawowa z

zdecydowanie innych danych statystycz-

Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Bieru-

nych.

niu).

Na pierwsze efekty postawy naszych naj-

Wszystkim, którzy nadesłali prace, a także

młodszych przyjaciół wobec wypalania łąk i

pedagogom, bardzo dziękujemy za zaanga-

lasów nie musieliśmy długo czekać. Ucznio-

żowanie i zapraszamy do kolejnych konkur-

wie szkół podstawowych wykazali się wyjąt-

sów.

Zróbcie zdjęcia, pracę plastyczną,
opiszcie gdzie i co wytropiliście
podczas takiej wyprawy. Zastanówcie się jakie zwierzę mogło zostawić taki ślad. Poproście o pomoc
rodziców. Wakacje to czas, w którym nie zadaje się zadania domowego, tak więc inwencja jest Wasza.

kową dojrzałością i zrozumieniem
problemu. Nadesłane do ZO PZŁ
Katowice prace, to prace plastyczne, z których można wiele wyczytać. Przede wszystkim widać na
nich to co każdy odpowiedzialny
człowiek powinien wiedzieć - jak
groźna w skutkach dla środowiska
jest mała iskra ognia.
Wśród wielu uczestników konkursu na wyróżnienie zasłużyła praca
Martyny Czupryńskiej z kl. 5c
(Szkoła Podstawowa nr 44 im.
UNICEF w Bytomiu).
Pierwsze miejsce zajęła praca
Marty Gorczycy z kl. 4a (Szkoła
Podstawowa nr 44 im. UNICEF
w Bytomiu), drugie miejsce praca Oskara Kucharskiego z kl. 5b
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Finał
Międzyszkolnego
Konkursu
„Myśliwy przyjacielem przyrody”
to autorski program edukacji
przyrodniczo - łowieckiej stworzony przez Diany z Komisji Kobiet Polujących ORŁ Katowice,
skierowany jest do dzieci klas
I-III, a miał swój finał w dniu 16
czerwca na Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ Katowice.

B

Pierwszym sprawdzianem
nabytej wiedzy było przeprowadzenie w szkołach
testu wiedzy przyrodniczo
łowieckiej, który zbudowany został w formie pytań
testowych, zagadek i rebusów. Z każdej szkoły została następnie wyłoniona
trzyosobowa drużyna do reprezentowania jej

również zobaczyć pracę psów myśliwskich

na szczeblu międzyszkolnym. W międzyszkol- – gończych polskich, które prezentowała 7
lisko trzy tysiące dzieci wzięło udział

nym finale konkursu ,,Myśliwy przyjacielem

letnia Nina. Z okazji zbliżających się waka-

w organizowanych spotkaniach z my-

przyrody” wzięło udział 75 uczniów repre-

cji odbyło się także spotkanie z ratownikiem

śliwymi. Zajęcia oparte były na scena-

zentujących 10 szkół. Stawili się oni wspólnie

medycznym, który przybliżył dzieciom różne

riuszu lekcyjnym koleżanek Sylwii Malcharek

ze swoimi wychowawcami, którzy wykazali

niebezpieczne sytuacje czyhające na nie m.in.

oraz Eleny Gorywody, w trakcie których to

się niezmiernie dużym zaangażowaniem we

w lesie oraz przedstawił sposób postępowa-

przybliżono uczniom rolę myśliwego w dbaniu

współpracę ze środowiskiem myśliwych. O

nia w celu ich zapobiegania, a także podsta-

o przyrodę ojczystą, dziedzictwo naszych pól i

godzinie 10:00 dzieci przystąpiły do ostatnie-

wy pierwszej pomocy. W tym czasie Komisja

lasów. Dzieci zapoznały się z gatunkami zwie-

go etapu zmagań, które otworzyła Sekretarz

Konkursowa w składzie Ewa Kraska i Alek-

rząt zarówno chronionych jak i łownych, któ-

Okręgowej Rady Łowieckiej Ewa Kraska. Po

sandra Dzięcioł-Gęsiarz wyłoniła zwycięzców
drużynowych jak i indywidualnych.

re zamieszkują nasz ekosystem. Na spotka-

konkursie uczniowie udali się na zwiedzanie

niach szczególnie zainteresowane wzbudziły

obiektu Naszej myśliwskiej strzelnicy, ścieżkę

gwara, zwyczaje oraz sygnalistka myśliwska.

edukacyjną, spotkanie z sygnalistami, mogły

30

gwarect wo myśliwych – Nr 2/2016 (kwiecień - czer wiec)

eko gwarectwo
I Miejsce zdobyła Katolicka Szkoła
Podstawowa SPSK z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbrowie Górniczej w składzie
Emilia Dawidek, Maciek Pilarz, Kacper
Paśko pod opieką Patrycji Drożdżowskiej.
Zwycięska drużyna otrzymała cenną nagrodę w postaci lunety obserwacyjnej a dzieci
nagrody oraz medale. Za wkład i zaangażowanie nagrodę specjalną otrzymała również
opiekunka grupy, do której trafiły srebrne
kolczyki z grandlami.

II Miejsce zdobył Zespół Szkół nr 1 w
Bukownie w składzie Bartosz Mistela, Maciej Ślusarczyk, Bartosz Hajduła pod opieką Anny Pęgiel. Nagrodą za drugie miejsce

ko ze Szkoły Podstawowej im Powstańców

• Firma Pit Stop,

dla szkoły były łowieckie tablice edukacyjne

Śląskich w Miedźnej.

• Stanisław Danowski,

oraz prezenty dla uczniów.

• Uczestnicy Wiosennego Kursu dla noNagrody, dyplomy, medale wręczał wszyst-

wowstępujących (kwiecień 2016.)

kim zadowolonym dzieciom Wiceprezes
NRŁ, Prezes ORŁ, Członek honorowy PZŁ

Dzięki temu wszystkie dzieci biorące w pro-

Jan Suchorończak w asyście Sekretarz ORŁ

gramie otrzymały Zeszyty Edukacji Łowiec-

Ewy Kraski oraz Członka ZO PZŁ Antonie-

kiej PZŁ, a każdy z finalistów otrzymał oko-

go Kopla.

licznościowy kubek oraz przepiękne nagrody.

To wielkie przedsięwzięcie zakończone nie-

Komisja Kobiet Polujących bardzo dziękuje

bywałym sukcesem nie było by możliwe gdy-

za wsparcie i ma głęboką nadzieję na dalszą

by nie olbrzymi wkład i zaangażowanie Kół

równie owocną współpracę. Szczęście i ra-

Łowieckich Naszego Okręgu oraz myśliwych.

dość na twarzach dzieci jest dla nas wszyst-

I tak, olbrzymie podziękowania należy skie-

kich największą nagrodą i utwierdza w prze-

rować do:

konaniu, że takie inicjatywy mają sens, są

• Koła Łowieckiego „Łoś” Bytom,

niezwykle ważne w celu edukacji najmłod-

III Miejsce przypadło Szkole Podstawo- • Koła Łowieckiego „Gwardia” Będzin,

szych, promocji łowiectwa, które na pewno
zaprocentuje na przyszłość.

wej im Powstańców Śląskich w Miedźnej

• Koła Łowieckiego „Ostoja” Gliwice,

w składzie Mateusz Pudełko, Szymon

• Koła Łowieckiego „Łabędź” Bieruń,

Brańczyk, Inez Miczołek pod opieką Ha-

• Koła Łowieckiego „Cietrzew” Ruda Śląska,

liny Krasoń. W nagrodę szkoła otrzymała

• Koła Łowieckiego „Diana” Bytom,

między innymi karmik oraz drzewka do zasa-

• Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze,

dzenia na terenie szkoły.

• Koła Łowieckiego „Orlik” Będzin,

Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz

• Koła Łowieckiego „Dzik” Gliwice,

W klasyfikacji indywidualnej

• Koła Łowieckiego „Ryś” Katowice.

zwyciężczynią została uczennica Katolic-

• Nadleśnictwo Kobiór

kiej Szkoły Podstawowej Iwona Zembala,
która jako jedyna zdobyła maksymalną licz-

Swój udział w realizacji tego konkursu mieli

bę punktów. II miejsce przypadło uczniowi

także:

Zespół Szkół nr 1 w Bukownie Maciejowi

• Firma P&S LOGISTICS Tarnowskie Góry,

Ślusarczyk, III miejsce Mateuszowi Pudeł-

• KAT – POL Robert Chlapik,
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