
KASZTANOBRANIE 

Od sześciu lat Wojskowe Koło Łowieckie 

„DIANA” Sulechów współorganizuje 

akcję „Kasztanobranie” w Przedszkolu 

Nr 7 im. Jana Brzechwy w Zielonej 

Górze. Dzieci są zaangażowane  

w zbieranie kasztanów i żołędzi  

w parkach i skwerach w mieście, które następnie Koło zabiera i wywozi  

w łowisko do paśników. Akcja jest tak pomyślana, że Wychowawczynie  

w poszczególnych grupach w okresie jej trwania, przybliżają dzieciom wiedzę  

o lesie i zwierzętach w nim żyjących a przedstawiciele Koła w dniu 

podsumowania starają się opowiedzieć dzieciom o zwierzynie dla której są 

przeznaczone zbierane kasztany i żołędzie. W tym roku akcja rozpoczęła się 22 

września i trwała do 27 października, kiedy to przedstawiciel Koła kol. Dariusz 

Kołodziejczyk odebrał od Pana Józefa Fiedoruka – magazyniera i wagowego  

z Przedszkola – uzbierane przez dzieci żołędzie i kasztany. W dniu 15 listopada 

2021r odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla poszczególnych 

grup. Z uwagi na przestrzeganie zasad zapobieganiu pandemii koronawirusa 

Covid 19, ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się w klasach poszczególnych 

grup a nie jak dotychczas na placyku przed Przedszkolem. Aktu wręczenia 

dyplomów i nagród w imieniu Koła dokonali Koleżanka Małgorzata Kiszewska  

i Kolega Bogdan Wilczyński. Dyplomy „Miłośnika Przyrody” za zajęcie 

poszczególnych miejsc otrzymały: 

I miejsce grupa „JEŻYKI” która uzbierała 495 kg kasztanów i żołędzi – 

Wychowawczynie Panie Patrycja Chmielewska i Agnieszka Springer; 

     



II miejsce grupa „JAGÓDKI” która uzbierała 339 kg kasztanów i żołędzi – 

Wychowawczynie Panie Dorota Łuczka i Magdalena Kołodziejczak; 

      

III miejsce grupa „MISIE” która uzbierała 190 kg kasztanów i żołędzi – 

Wychowawczynie Panie Magdalena Bąk i Katarzyna Łabęcka; 

       

IV miejsce grupa „PSZCZÓŁKI” która uzbierała 151 kg kasztanów i żołędzi – 

Wychowawczyni Pani Aneta Herkt. 

       



Oprócz dyplomów, każda grupa otrzymała za włożony trud i zaangażowanie 

torby pełne owoców i warzyw oraz słodyczy a także zestawy kloców, gier 

edukacyjnych oraz zabawek. Na zakończenie spotkania, każda grupa stanęła do 

wspólnego zdjęcia po którym dzieci chóralnym „DARZ BÓR” pożegnały się  

i obiecały że w następnym roku też będą zbierać kasztany i żołędzie. 

Koordynatorem akcji „Kasztanobrania” z ramienia Przedszkola była Pani 

Magdalena Kołodziejczak a z ramienia Koła Kol. Dariusz Kołodziejczyk. 

Tekst i zdjęcia: Bogdan Wilczyński  

 

 


