
Uczniowie ZSO w Mogielnicy z wizytą na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego  

w Piastowie  

 

 Dnia 1 czerwca 2017r. uczniowie klasy 3c gimnazjum wraz z wychowawcą p. Pawłem 

Kowalskim i opiekunami p. Iwoną Pajewską i p. Pawłem Pajewskim udali się na wycieczkę do 

Piastowa, niedaleko Radomia, na Strzelnicę Polskiego Związku Łowieckiego. Wyjazd ten odbył się w 

ramach nagrody otrzymanej po wygraniu konkursu szkolnego zorganizowanego przez Samorząd 

Uczniowski oraz Dyrekcję szkoły. 

 Pierwszym punktem naszej wycieczki było wysłuchanie prelekcji na temat łowiectwa i 

gospodarki łowieckiej jaką prowadzi związek. Wykładał i odpowiadał na nasze pytania i wątpliwości 

Łowczy Okręgowy p. Waldemar Szymański. Jesteśmy bardzo wdzięczni za porcję wiedzy dotyczącej 

łowiectwa i przybliżenia charakterystyki pracy kół łowieckich i ludzi w nich zrzeszonych. 

 Kolejnym punktem naszego pobytu były zajęcia na strzelnicy do których wprowadzili nas 

kierownik obiektu p. Dariusz Mężyk i myśliwy z koła łowieckiego Cyranka w Grójcu p. Michał 

Dudek. Panowie przedstawili nam regulamin i zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć na 

strzelnicy i odpowiedzialnego posługiwania się bronią. W tajniki zawodu myśliwego wprowadził nas 

p. Michał Dudek, absolwent naszego liceum w Mogielnicy i zawodnik biorący udział w wielu 

konkursach strzeleckich. Zaprezentowane zostały nam również zasady sześcioboju strzeleckiego, 

którego pokaz wykonał dla nas p. Michał Dudek. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić 

się w strzelaniu podczas specjalnie zorganizowanego dla nich konkursu. Ku naszemu zdziwieniu, 

uczniowie celowali do tarczy jak strzelcy wyborowi, konkurując ze sobą bardzo zaciekle. Do 

wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria dodatkowa. Po zakończeniu konkursu pan kierownik, 

myśliwy i opiekunowie wręczyli najlepszym strzelcom pamiątkowe puchary i dyplomy, nie szczędząc 

również komplementów w kierunku młodych adeptów tej sztuki. 

 Po zakończonej ceremonii wręczenia nagród, dyplomów i podziękowań na wszystkich 

uczestników czekała niespodzianka czyli ognisko wraz z posiłkiem, które zostało zorganizowane i 

zasponsorowane przez pracowników strzelnicy i p. Michała Dudka. Jesteśmy im za to ogromnie 

wdzięczni. Szczególne słowa podziękowania należą się p. Michałowi Dudkowi za zorganizowanie 

turnieju strzeleckiego, udostępnienie broni oraz za sfinansowanie amunicji. Słowa podziękowania 

kierujemy również w stronę Dyrekcji szkoły: p. Jolanty Tomczyk, p. Urszuli Tomali-Kujat i p. Anny 

Łukaszczyk oraz Rady Rodziców za wsparcie finansowe i wszelką pomoc, dzięki której mogliśmy 

zorganizować tak wspaniały dzień dla naszych uczniów. Na pewno na długo pozostanie on w naszej 

pamięci i nieodwracalnie zmieni nasze postrzeganie zawodu myśliwego. 

   Serdecznie dziękujemy.   

         p. Paweł Kowalski      


