W dniach 30 maja – 1 czerwca br. we W∏odawie odby∏ si´ IV Zjazd Klubu Polskich Dian.
Tym razem gospodarzem spotkania by∏o K¸
„Ponowa”, które niezwykle serdecznie przyj´∏o
niecodziennych goÊci.
Zjazd rozpoczà∏ si´ Sesjà Ekologiczno-¸owieckà, przeprowadzonà w Zespole Szkó∏ Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokszta∏càcym we
W∏odawie, w której udzia∏ wzi´∏y w∏adze miasta,
diany z ca∏ej Polski, myÊliwi oraz m∏odzie˝
z w∏odawskich szkó∏. Program obejmowa∏ wiele
interesujàcych zagadnieƒ. Przewodniczàcy ZO
PZ¸ w Che∏mie Miros∏aw Sawicki przedstawi∏
zasady selekcji zwierzyny, Danuta Korczyƒska
z NadleÊnictwa Sobibór mówi∏a o osobliwoÊciach przyrodniczych nadleÊnictwa, Wioletta
Sobieszczaƒska z naszego klubu poruszy∏a
zagadnienia zwiàzane z gospodarkà ko∏a ∏owieckiego jako wielofunkcyjnego dzia∏ania
w regionie, a Hubert Ratkiewicz z Miejskiego
Przedsi´biorstwa Gospodarki Komunalnej we
W∏odawie omówi∏ wp∏yw sk∏adowisk Êmieci na
flor´ i faun´. W∏odzimierz Cze˝yk z NadleÊnictwa W∏odawa przybli˝y∏ m∏odzie˝y zagadnienie
„Ârodowiska ˝ycia zwierzàt ∏ownych”, a Jaros∏aw Wojewoda z Izby Celnej w Bia∏ej Podlaskiej przedstawi∏ referat „Chronione gatunki
roÊlin i zwierzàt – CITES”.
M∏odzie˝ nie tylko wys∏ucha∏a ciekawych
wyk∏adów, ale te˝ mog∏a wykazaç si´ wysokim
poziomem wiedzy ∏owieckiej w konkursie,
w którym pierwsze miejsce zaj´∏a Magda Boguƒ. Na drugim miejscu uplasowa∏ si´ Jaros∏aw
Haponiuk, na trzecim zaÊ Robert Buciorowski.
Nie oby∏o si´ bez konkursu dla publicznoÊci
i kàcika recytatorskiego oraz nagród i podzi´kowaƒ. Inicjatorka zjazdu i organizatorka sesji
Anna Jaƒczak zosta∏a odznaczona medalem
zas∏ugi ∏owieckiej.
Atrakcjà spotkania by∏ pokaz psów myÊliwskich, na który swoich ulubieƒców przywieêli
diana Mariola Parczyƒska i cz∏onek K¸ „Pono-
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wa” Janusz Kazimierczuk. Mo˝na by∏o równie˝
obejrzeç trofea ∏owieckie wyeksponowane
przez myÊliwych z „Ponowy” oraz Izb´ Celnà
z Bia∏ej Podlaskiej.
Impreza zosta∏a uwieƒczona wspólnym posi∏kiem przy kuchni polowej, który przyrzàdzili
uczniowie z klas gastronomicznych, oraz grochówkà przygotowanà przez Zak∏ad Karny we
W∏odawie.
Po spotkaniu z ∏owiectwem przyszed∏ czas
na zakwaterowanie przyby∏ych na zjazd dian
w oÊrodku Willa S∏oneczna nad Jeziorem Bia∏ym w Okunince. Koledzy z K¸ „Ponowa” z ∏owczym Lucjanem Pe∏echem na czele zorganizowali popo∏udniowe i poranne wyjÊcia do lasu.
Ka˝da z dian mia∏a indywidualnego podprowadzajàcego, myÊliwego z du˝ym doÊwiadczeniem i doskona∏à znajomoÊcià terenu, w wyniku czego na rozk∏adzie znalaz∏y si´ dwa koz∏y
pozyskane przez Wiolett´ Sobieszczaƒskà z K¸
nr 19 „Cyranka” w Urz´dowie i Alicj´ Milewskà
z K¸ „JednoÊç” w Bia∏ymstoku, a tak˝e dwa
dziki strzelone przez Katarzyn´ CieÊlak z K¸ nr
421 „Dzik” w ¸odzi i Marzann´ Adamczyk z K¸
„Soból” w Szyd∏owcu. Mo˝na wi´c powiedzieç,
˝e w∏odawski bór szczodrze darzy∏ dianom.
Tradycyjnie odby∏a si´ te˝ degustacja nalewek przywiezionych przez dziewczyny. Nagro-

da w postaci przechodniej kulawki przesz∏a
w r´ce Alicji Milewskiej, której wiÊniówka okaza∏a si´ bezkonkurencyjna.
Udane ∏owy w mi∏ej atmosferze przypiecz´towa∏a biesiada myÊliwska w domku na
Adamkach. Pogoda by∏a jak na zamówienie.
P∏on´∏o ognisko, a ∏owieckim opowieÊciom nie
by∏o koƒca. Trzy wiosenne dni up∏yn´∏y uczestnikom spotkania w niezwyk∏ej atmosferze i ˝al
by∏o opuszczaç ten goÊcinny teren. Wszystko
wskazuje na to, ˝e przyjaêƒ, jaka si´ zawiàza∏a, zaowocuje nast´pnymi spotkaniami.
W∏odawska impreza by∏a naszym kobiecym
akcentem obchodów 85-lecia PZ¸.
KPD serdecznie dzi´kuje dyrekcji ZSZ nr 1
i II LO we W∏odawie za przeprowadzenie Sesji
Ekologiczno-¸owieckiej, K¸ „Ponowa” we
W∏odawie za wspania∏à organizacj´ polowania oraz sponsorom: Rejonowemu Zak∏adowi
Energetycznemu we W∏odawie, NadleÊnictwu
W∏odawa, MPGK we W∏odawie i firmie S∏awex. Szczególne podzi´kowania za zorganizowanie IV Zjazdu Klubu Polskich Dian sk∏adamy naszej kole˝ance Annie Jaƒczak, a tak˝e
Ma∏gorzacie Matyszuk oraz ∏owczemu Lucjanowi Pe∏echowi za sprawne przeprowadzenie
polowania.
Klub Polskich Dian
W∏odawa 2008
Polowanie w kole „Ponowa”
w pami´ci wcià˝ wraca od nowa,
ciekawa ekologiczno-∏owiecka sesja naukowa,
wyjÊcie do lasu w towarzystwie dostojnym
z podprowadzajàcym jak˝e przystojnym,
wyselekcjonowanym przez ∏owczego Lucjana.
Potem rozmowy do bia∏ego rana,
a rano znów ∏owy,
na koniec biesiada i konkurs nalewkowy.
I tak dobieg∏ koƒca pobyt trzydniowy
w goÊcinnej W∏odawie.
Nowe ju˝ plany na przysz∏oÊç snujemy
i za wszystko organizatorom dzi´kujemy!
M.G.
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