
Od paśnika do paśnika. 

Ścieżkami edukacyjnymi Nadleśnictwa Sulechów kol. 

Małgorzata Kiszewska z Wojskowego Koła Łowieckiego „DIANA” 

Sulechów, poprowadziła uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Sulechowie. W dniu 1 października 2021r dzieci z klasy VI b pod 

opieką wychowawcy Pana Grzegorza Głazańskiego przyjechały na 

parking przy „Sośnie Waligóry” w obwodzie łowieckim nr 122.  

 

Powitała ich główna organizatorka wyprawy od paśnika do 

paśnika, kol. Małgorzata Kiszewska. Przedstawiła plan wycieczki  

i dzieci ruszyły szlakiem ścieżki edukacyjnej „Od Waligóry”. Na trasie 

dołączył do nich kol. Bogdan Wilczyński, który zapoznawał dzieci  

z lasem i roślinnością leśną oraz ciekawostkami związanymi z życiem 

zwierząt na poszczególnych stanowiskach edukacyjnych 

rozmieszczonych wzdłuż ścieżki. Dzieci zaopatrzyły pierwszy paśnik 



„W Bukach” w przyniesione przez siebie wiktuały tj. marchew, 

kapustę, kukurydzę i inną atrakcyjną karmę. Prowadząca następnie 

poprowadziła wycieczkę przez obwód do drugiego paśnika „Przy 

Oczku”, gdzie dzieci zaopatrzyły go w drugą część karmy przyniesioną 

w torbach i plecakach. Leśnymi dróżkami, wzdłuż poletka zgryzowego 

i uprawy kukurydzy, dzieci dotarły do ścieżki edukacyjnej „Szlak 

Wiewiórki”.  

 

Tam kol. Małgorzata i kol. Bogdan Wilczyński przy poszczególnych 

stanowiskach zapoznawali dzieci z życiem zwierząt w naszych lasach  

i naszych obwodach. Pytaniom dzieci nie było końca a dzieci wykazały 

się dużą wiedzą z życia zwierząt. Jeszcze tylko zdjęcie zbiorowe przy 

tablo  szlaku wiewiórki i po przejściu dziewięciu kilometrów dzieci 

dotarły do wiaty edukacyjnej i śniadaniowiska Nadleśnictwa 

Sulechów przy leśniczówce w Klępsku. Tam czekał na nich, główny 

ogniskowy, kol. Roman Jurkowski, który na ognisku piekł  dla nich 



kiełbaski. Radości było co niemiara, ścisk przy ognisku, opiekanie 

kiełbasek nad ogniem, napełnianie kubków napojami. Głód i wysiłek 

dał o sobie znać. Kiełbaski szybko zniknęły z talerzyków a dokładkom 

nie było końca. Humory się poprawiły. 

 

Po małym odpoczynku dzieci udały się do siedziby Koła  

w Klępsku gdzie kol. Bogdan zapoznał ich z dziejami łowiectwa  

w Polsce.  Następnie zapoznał ich z historią Koła oraz opowiedział  

o działaniach podejmowanych przez myśliwych na rzecz ochrony 

przyrody i propagowaniu łowiectwa. Na zakończenie kol. Małgorzata 

wręczyła wychowawcy klasy egzemplarz Monografii Koła z dedykacją 

autora. Jeszcze tylko zbiorowe zdjęcie przed siedzibą Koła i serdeczne 

Darz Bór od dzieci i tak zakończono wycieczkę „Od paśnika do 

paśnika”. 

                                                          Tekst i zdjęcia Bogdan Wilczyński 


