
Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie z wizytą u głównego koordynatora programu „O żywić pola. 

Rok kaczki” dr. in ż. Wojciecha Wdowika 

 

17 kwietnia 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie wraz ze szkolnym koordynatorem 

Agnieszką Małozięć udali się do Urzędu Gminy Świlcza celem przeprowadzenia wywiadu z głównym 

koordynatorem programu „Ożywić pola. Rok kaczki”- wójtem dr. inż. Wojciechem Wdowikiem. Pytania 

tworzyli uczniowie biorący udział w całorocznych działaniach na rzecz programu.  

 

Uczeń: Jak Pan, Panie wójcie, promuje na terenie gminy edukację ekologiczną? 

 

Wójt:  Kiedy zostałem członkiem Koła Łowieckiego, dostałem wytyczne odnośnie promocji programów 

ekologicznych wśród młodzieży. Mam w pewnym stopniu ułatwione zadanie, bo jestem wójtem                

i nadzoruję pracę szkół, które gorąco zachęcam i motywuję do podejmowania szeroko zakrojonych 

działań ekologicznych na terenie gminy. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie wykorzystuję ku temu 

mojego stanowiska, pragnę jedynie zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z przyrodą, do poznania 

walorów przyrodniczych gminy. Uważam bowiem, że rozbudzanie świadomości ekologicznej i poczucia 

odpowiedzialności za środowisko powinno zaczynać się od najmłodszych lat. Cieszy fakt, że wiele szkół 

z naszej gminy angażuje się w realizację różnorakich zadań z edukacji ekologicznej. Na uwagę zasługują 

takie działania jak: pozyskiwanie surowców wtórnych, promocja ekologicznej żywności czy chociażby 

realizacja zadań w kolejnych edycjach programu „Ożywić pola”. Wierzę w to, iż młodzi ludzie będą 

wdrażać wszystkie poznane za młodu zasady w dorosłym życiu.  

  

Uczeń: Jakie sukcesy w  dziedzinie ekologii odnosi gmina Świlcza? 

 

Wójt:  Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, bo jest ich bardzo wiele. Świadczą o tym chociażby 

dyplomy i  wyróżnienia wywieszone na korytarzu w urzędzie gminy.  

 

Uczeń: Kto decyduje, jaki zwierzak jest motywem przewodnim programu „Ożywić pola”? 

 

Wójt:  Decyzja należy do Polskiego Związku Łowieckiego, który co roku typuje, jaki gatunek zwierzątka 

będzie motywem przewodnim działań ekologicznych.  Na pewno bierze się pod uwagę fakt ochrony 

danego gatunku, by uświadomić młodemu pokoleniu konieczność ratowania ginących i  zagrożonych 

populacji zwierząt. Był już rok zająca, cietrzewia, sarny no i teraz kaczki. Trudno przewidzieć, jakie 

będzie następne zwierzątko. 

 

 



Uczeń: A może lis? 

 

Wójt:  Myślę, że nie. Lis  jest uważany w środowisku łowieckim za drapieżnika. Przy wyborze 

decydującym argumentem staje się zauważalne zmniejszanie ilości pewnych gatunków zwierząt na 

polskich polach. Stąd nazwa programu ma na celu „ożywić” pola i łąki. Liczba zwierząt leśnych z roku na 

rok maleje. Głównymi przyczynami tego niepokojącego stanu są rozwój przemysłu i zanieczyszczenie 

środowiska. Przyczynia się do tego również wzrost aktywności drapieżników. Stąd ideą programu jest 

zapobieganie temu zjawisku przez szereg różnych działań na rzecz ekologii, w które mocno angażuje się 

młode pokolenie, dzięki czemu powinno ono docenić walory środowiska naturalnego. 

 

Uczeń: Jak ocenia Pan nasze działania kontrolowane przez koordynatorów w ramach tegorocznego  

programu  „Rok kaczki”? 

 

Wójt:  Cieszę się z zainteresowania ekologią uczniów i zaangażowania w działania szkolnych 

koordynatorów. Towarzyszyłem wam w poczynaniach na rzecz programu „Ożywić pola”, zakładając 

m.in. budki lęgowe, podczas obserwacji przyrody i prelekcji tematycznych. Mam wrażenie, że wasze 

zainteresowanie ochroną przyrody jest autentyczne. Słowa podziękowania kieruję pod adresem 

nauczycieli – koordynatorów, którzy zaangażowali się w projekt. To przynosi efekty. Jestem przekonany, 

że o kaczce krzyżówce wiecie o wiele więcej niż rok temu. Mam nadzieję, że polubicie obcowanie                     

z naturą, takie prawdziwe, nie tylko podczas tradycyjnych lekcji przyrody w szkole. Uwierzcie najwięcej 

satysfakcji i rezultatów daje przebywanie na łonie natury i kontakt z miłośnikami ekologii. 

 

Uczeń: Działając w charakterze głównego koordynatora, musi Pan godzić pracę na odpowiedzialnym 

stanowisku wójta gminy z działaniami i pomocą nam w realizacji zadań na rzecz programu. Czy jest 

trudno? 

 

Wójt:  Czasu nigdy nie jest za wiele. Odpowiem tak: osobiście robię to z radością, wręcz z ogromną 

przyjemnością i cieszy mnie fakt, że ktoś możecie z tego skorzystać. Zaplanowane przeze mnie działania 

mają przede wszystkim charakter dydaktyczny. Liczę jednocześnie na ich efekty w przyszłości. Radość 

dzieciaków po całorocznych zmaganiach w programie to dla mnie największa nagroda. Wspomnieć tu 

muszę, że zamiłowanie do przyrody, do naszych pięknych pól i łąk sięga czasów mojego dzieciństwa, 

gdy jako młody chłopak obcowałem niemal każdego dnia z pięknem natury. Sentyment pozostał na lata,    

a teraz procentuje. To podwójna przyjemność.  

 

Uczeń: Wiemy, że jest pan myśliwym koła łowieckiego. Skąd to zainteresowanie myślistwem? 

 



Wójt:  Można powiedzieć, że uległem podszeptom mieszkańców naszej gminy i przyjaciół 

zaangażowanych od dawna w działania koła łowieckiego. To oni rozbudzili we mnie tę pasję, która swoją 

drogą wcale nie jest dla mnie najważniejsza. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli ideę łowiectwa, że to 

zamiłowanie nie polega tylko na wycieczce do lasu i polowaniu na zwierzynę. (To w głównej mierze 

moja działalność ekologiczna w gminie. Z pełnym zaangażowaniem biorę udział w sprawach spornych 

dotyczących szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną rolnikom z naszej gminy.) 

  

Uczeń: Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać myśliwym? 

 

Wójt:  Myślę, że każdy, kto kocha przyrodę, ma czas i pasję, ale zaznaczam, że nie jest to takie łatwe. Na 

początek kandydat na myśliwego musi zdać egzamin łowiecki i pochwalić się obszerną wiedzą z różnych 

dziedzin np. z ekologii.  

 

Uczeń: W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na broń?  

 

Wójt:  Broń jest bardzo niebezpieczna, a używanie jej to bardzo odpowiedzialne zadanie. Posiadanie  

strzelby obwarowane jest wieloma restrykcjami, np. nie można być karanym, należy zdać egzamin                      

z obsługi broni i pozytywnie przejść badania psychologiczne. Następnie kieruje się wniosek na policję, 

która z kolei wydaje pozwolenie na broń. Musi być ona zarejestrowana. Przechowujemy ją w zamknięciu 

i chronimy przed dostępem nieupoważnionych osób. 

 

Uczeń: Czy ma Pan psa myśliwskiego? 

 

Wójt:  Mam psa rasy posokowiec bawarski. To nieduża suczka o imieniu Boni. Jestem do niej bardzo 

przywiązany.  

 

Uczeń: Jakie sukcesy odniósł Pan jako myśliwy? 

 

Wójt:  Dla każdego myśliwego największymi trofeami są poroża. Tych jeszcze nie posiadam. Moim 

największym osiągnięciem w dziedzinie myślistwa, było upolowanie dzika, który ważył około 80-90 kg . 

Często udaje mi się wrócić z łowów z łanią, bażantem czy kaczką.  

 

Uczeń: Co robi się z upolowaną zwierzyną? Czy można ją konsumować? 

 

Wójt:  Oczywiście. Muszę tu koniecznie nadmienić, że mięso dzika, jak dziczyzna w ogóle, jest niemal 

całkowicie pozbawione cholesterolu i na dodatek wyjątkowo smaczne. Niemcy czy Austriacy kupują od 



nas duże ilości mięsa tego gatunku. Ubolewam, że w Polsce nie ma zwyczaju konsumowania dziczyzny 

jako pełnowartościowego posiłku. Należy pamiętać, że mięso z upolowanej zwierzyny koniecznie po 

wypatroszeniu musi trafić do badania weterynaryjnego w kierunku chorób zwierzęcych np. włośnicy. 

 

Uczeń: Dziczyzna jest smaczna, ale żeby ją zjeść trzeba zabić zwierzę. Dlaczego w takim razie 

organizuje się polowania? Czy nie kłóci się to z ideą ekologii. 

 

Wójt:  Ludzie, poza nielicznymi wyjątkami, od zawsze jedzą mięso, czy to pod postacią szynki, czy 

kiełbasy. Te wyroby mięsne też pochodzą od zwierząt, które, czy nam się to podoba czy nie, trzeba 

uśmiercić, zanim trafi na nasz stół. Według mnie ustrzelenie zwierzęcia na polowaniu należy do 

najbardziej humanitarnych sposobów zabijania, które sprzyjają jednocześnie regulowaniu populacji dla 

zachowania równowagi w przyrodzie. W grę wchodzi też ochrona upraw rolników niszczonych przez 

zwierzaki leśne. Zawsze buntuję się, jeżeli ktoś nazywa myśliwych mordercami. Odstrzał nie jest jakąś 

zabawą czy rozrywką, to po prostu redukcja populacji na korzyść innych np. wspomnianych już rolników.  

 

Uczeń: Jak wygląda typowe polowanie na zwierzynę? 

 

Wójt:  Każdorazowo, gdy wybieramy się na polowanie z bronią w ręku, musimy to zgłosić. Jeżeli jest to 

polowanie indywidualne, umawiam się z kolegą i jedziemy samochodem do lasu. Najpierw oczywiście 

dopełniamy formalności m.in. wpisujemy się w książkę wyjść na polowania. Podczas łowów 

odnotowujemy każdy oddany strzał i rodzaj upolowanej zwierzyny. Inny jest przebieg polowania 

zbiorowego. Takie musi być najpierw zgłoszone władzom, które zarządzają terenem, na którym ono się 

odbędzie. Polowanie prowadzi doświadczony myśliwy. Jego zadaniem jest poinformowanie uczestników 

o dokładnym przebiegu i okolicznościach łowów. Odpowiada on za bezpieczeństwo grupy i za całą 

organizację. Zwykle zaczynamy o godz. 9.00 rano i kończymy około godziny 14.00. Czasem towarzyszy 

nam myśliwy z trąbką, który sygnalizuje początek i koniec polowania. Najpierw organizuje się nagonkę 

na zwierzynę. Przebieg polowań warunkują ściśle określone dość rygorystyczne zasady, bo chodzi przede 

wszystkim o bezpieczeństwo uczestników. Prawo łowieckie w Polsce jest zbiorem doskonale 

opracowanych zasad postępowania i zasługuje na miano jednego z najlepszych. Należy tu nadmienić, że 

nie zawsze i nie wszędzie można oddać strzał do zwierzyny. Ten ruch powinien być pewny                                 

i przemyślany, by zminimalizować cierpienie postrzelonego zwierzaka.  

 

Uczeń: Czy myśliwy może strzelać do każdego napotkanego w lesie zwierzęcia?  

 

Wójt:  Nie. Przed każdym polowaniem zawsze dociera do nas informacja, jakie zwierzę może zostać 

ustrzelone. Warto tu wspomnieć o tzw. okresach ochronnych dla zwierzyny. Dziś tj. 17. kwietnia nie 



można już polować na piżmaki, jenoty, norki czy szopy-pracze. Należy zrezygnować z odstrzału samic, 

które są w okresie rozrodu lub opiekują się młodymi. Kiedy wybieram się na polowanie, zawsze mam 

powyższą zasadę na uwadze. Pełny sezon łowiecki rozpoczyna się w listopadzie i grudniu. Można 

polować wtedy na niemal każdą napotkaną zwierzynę łowną, np. na jelenie, daniele, sarny, dziki, tchórze, 

lisy, jenoty, piżmaki, zające, bażanty i kuropatwy.   

 

Uczeń: Gdzie w naszym regionie odbywają się polowania? 

 

Wójt:  Na naszym terenie ustalone są tzw. obwody łowieckie różnych kategorii. Do ich określenia brane 

jest pod uwagę wiele czynników m.in. powierzchnia lasów i pól, ukształtowanie terenu. Trzciana należy 

do 2 obwodów łowieckich. Pierwszy z nich to „Podgorzałka”, gdzie występuje kaczka krzyżówka. Ze 

względu na infrastrukturę zabudowań, zagospodarowanie terenu, które ograniczają możliwości łowieckie 

ten obwód został oceniony na poziomie średnim. Drugi pod nazwą „Rogacz” obejmuje również okolice 

Woliczki. Bratkowice mogą pochwalić się dużymi obszarami leśnymi i zbiornikami wodnymi. Tereny 

bratkowickiego obwodu łowieckiego „Jedność” obfitują w zwierzynę łowną, głównie jelenie i dziki. Pod 

względem walorów łowieckich obszar ten oceniony został bardzo wysoko. Koła dzierżawią od państwa 

tereny, na których się poluje. Obcokrajowcy doceniają nasze tereny stąd popularne są także tzw. 

polowania dewizowe, podczas których za opłatą i po spełnieniu szeregu warunków mogą oni polować. 

Zaznaczam jednak, muszą oni być myśliwymi spełniającymi wszystkie wymagania. A nie wiem, czy 

wiecie, że 3 lata temu na  bratkowickie kozły polował znany aktor - Bogusław Linda. 

  

Uczeń: Jaką ciekawą przygodę przeżył Pan na polowaniu? 

 

Wójt:  Ostatnio w zimie wybrałem się z kolegą na polowanie na łanie. Podczas dojazdu zboczyliśmy 

nieco z drogi. Niespodziewanie pod naszym autem załamał się na rozlewisku lód i zamiast tropić 

zwierzynę i podziwiać piękno przyrody, utknęliśmy na dobre 3 godziny „po kolana” w wodzie. W końcu 

dzięki odpowiedniemu wyposażeniu udało nam się wciągarką zahaczoną o podciętą przez bobry brzozę 

wyciągnąć samochód. Z polowania nici, a my byliśmy cali mokrzy i zziębnięci. Drugą zabawną sytuację 

przeżyłem na polowaniu na kaczki. Ptaki te po strzale wzlatują w niebo, ale po 3-4 godzinach powracają        

z powrotem. W żargonie łowieckim to zjawisko nosi nazwę „kaczki na dolocie”. Nad stawami pojawiły 

się 2 kaczki. Mierzyłem precyzyjnie w górę i oddałem strzał, po którym kaczka spadła. Mój kolega 

myśliwy podszedł do mnie i gratulował mi udanego strzału. Tylko, że ja mierzyłem do tej pierwszej 

kaczki, a spadła druga! 

 

 

 



Uczeń: Jakie są Pana inne zainteresowania, oprócz zamiłowania do łowiectwa? 

 

Wójt:  Preferuję relaks na łonie natury. Uwielbiam las, spokój i ciszę. Jeśli czynny wypoczynek to 

głównie rower i narty. Muszę się pochwalić pięknym pucharem, który zdobyłem za zajęcie 2. miejsca               

w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w narciarstwie alpejskim w kategorii samorządowiec.  

 

Dziękujemy za wywiad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


