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"Byæ my¶liwym to nie znaczy tylko polowaæ!"
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Takie has³o przy¶wieca³o spotkaniu zorganizowanym w M³odzie¿owym O¶rodku Socjoterapii w Ostrowcu
¦wiêtokrzyskim z panem Andrzejem £ad±. Zaproszenie pana Andrzeja nie by³o przypadkowe. Potrzeba przekazania
ciekawej wiedzy zwi±zana by³a tak¿e z uczestnictwem MOS w projekcie Comenius &bdquo;Zielony Klub
Europejski&rdquo;.
Pan Andrzej £ada to znakomity artysta fotografik, dzia³acz spo³eczny, a tak¿e twórca i kierownik Galerii Fotografii. Od 20
lat pasjonuje siê my¶listwem. Jego wiedza, do¶wiadczenie i praktyka stanowi± ¼ród³o wiedzy, któr± przekaza³ podczas
spotkania z nasz± m³odzie¿±. Na pocz±tku spotkania nasz go¶æ opowiedzia³ o drodze, jak± pokona³, by rozwijaæ swoj±
pasjê, jak± jest my¶listwo.
Jak mówi pan £ada - zostaæ dobrym my¶liwym to nie taka prosta rzecz. £owiectwo jest bardzo szczególn± dziedzin± ¿ycia
spo³ecznego. £±czy w sobie ochronê ojczystej przyrody i polowanie, walor kulturalno - obyczajowy i rekreacyjny,
warto¶ci wychowawcze i gospodarcze. Zadania te realizuj± my¶liwi zrzeszeni w Polskim Zwi±zku £owieckim. Do
g³ównych form tradycji ³owieckich kultywowanych przez polskich my¶liwych zaliczane s± m. in. jêzyk ³owiecki, sygna³y
³owieckie, ¶lubowanie my¶liwskie, pasowanie na my¶liwego, uroczyste polowania. Do tradycji ³owieckiej nale¿y tak¿e
¶wiêcenie dnia patrona my¶liwych - ¶w. Huberta. ¦wiêto to obchodzone jest 3 listopada. Polowanie
,,hubertowskie&rdquo; bywa przewa¿nie pierwszym polowaniem jesiennym w sezonie.
Pan £ada omówi³ dok³adnie procedury przyznawania praw ³owieckich i konsekwencji, jakie wynikaj± z nieprzestrzegania
ich. W ciekawy i zrozumia³y sposób wyja¶ni³, a zarazem stara³ siê przekonaæ, ¿e b³êdny jest os±d, i¿ bycie my¶liwym
to tylko polowanie.
Do zadañ my¶liwych zrzeszonych w Polskim Zwi±zku £owieckim jest m. in. prowadzenie gospodarki ³owieckiej, troska
o rozwój ³owiectwa i wspó³dzia³anie z innymi jednostkami i w³adzami w ochronie ¶rodowiska naturalnego, a tak¿e
zachowanie ró¿norodno¶ci i gospodarowanie populacji zwierz±t ³ownych, ochrona i kszta³towanie zachowania i rozwoju
populacji zwierz±t dziko ¿yj±cych, uzyskiwanie mo¿liwie wysokiej kondycji osobniczej, w³a¶ciwej liczebno¶ci populacji
poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi ¶rodowiska przyrodniczego, zwalczanie k³usownictwa
³owieckiego, czuwanie nad przestrzeganiem przez cz³onków zasad obyczajów.
Nasz go¶æ nawi±za³ do przepisów prawnych dotycz±cych zwierz±t i przyrody. Wyja¶ni³, jaka jest procedura zwi±zana z
odstrza³em zwierz±t. Zaznaczy³, ¿e nie s± to gatunki przypadkowe, lecz obwarowane ¶cis³± procedur±, co do ich
wieku, okresu polowañ i liczb± populacji. Etyka ³owiecka zwi±zana jest ¶ci¶le z zasadami wypracowanymi przez
pokolenia my¶liwych. To równie¿ wspó³praca z rolnikami w ³owisku poprzez udzielanie im pomocy i zado¶æuczynienia za
wyrz±dzone szkody.
Z pewno¶ci± opinie o ,,zdrowym&rsquo;&rsquo; my¶listwie psuj± k³usownicy, którzy zak³adaj±c wnyki, czêsto nie
wracaj± do nich, skazuj±c tym samym zwierzêta na powoln± i straszn± ¶mieræ.
Pan £ada zapozna³ nasz± m³odzie¿ tak¿e z akcesoriami ³owieckimi, w¶ród których znalaz³o siê nie tylko odpowiednie
ubranie, ale tak¿e odstraszacze, nakrycie g³owy. Zaprezentowa³ lunetê, lornetkê, latarkê i no¿e. Niew±tpliwie
najwiêksz± ciekawo¶æ wzbudzi³a broñ, jaka jest u¿ywana przez my¶liwych. Jedn± ze strzelb ch³opcy mogli podziwiaæ, a
nawet dotykaæ. Zwróci³ przy tym uwagê na procedury uzyskania, u¿ywania i zabezpieczania broni u¿ywanej przez
my¶liwych. W trakcie trwania spotkania dodatkowo prezentowane by³y prywatne zdjêcia z wypraw my¶liwskich
naszego go¶cia.
Pan Andrzej £ada opowiedzia³ równie¿ o swojej pasji zwi±zanej z fotografowaniem przyrody wokó³ naszej rzeki
Kamiennej. Album i wystawa "Nad Kamienn±" to efekt jego pracy, która trwa³a ponad 7 lat, podczas której fotografowa³
rzekê i wszystko wokó³ niej w ró¿nych porach roku i dnia. Z l±du i z lotu ptaka, w wielu miejscach na pozór niedostêpnych.
By³a to próba utrwalenia piêknej, tajemniczej, a zarazem dzikiej przyrody, która broni siê przed dzia³aniem cz³owieka.
Pan Andrzej w prezentacji multimedialnej zaprezentowa³ tak¿e zwyciêzców XVII edycji konkursu fotograficznego im.
W³odzimierza Puchalskiego, pasjonata fotografowania, re¿ysera i operatora filmów przyrodniczych i krajoznawczych.
Wspomnia³, ¿e zwyciêskie prace mo¿na by³o tak¿e zobaczyæ na wystawie, która by³a zorganizowana w Galerii
Fotografii. Zwyciêskie prace zosta³y równie¿ zaprezentowane w czasopi¶mie "£owca Polski". Zadaniem uczestników
konkursu by³o ukazanie piêkna przyrody polskiej w kategoriach: "piêkno", "ruch" i "sceny my¶liwskie".
Prosty, ciekawy i zrozumia³y sposób przekazywania wiedzy skupia³ uwagê i zaciekawienie naszych wychowanków.
Wiedza, jak± ch³opcy uzyskali z pewno¶ci± pozwoli na zastanowienie siê nad rzeczywist± i obiektywn± ocen± osoby i
dzia³añ my¶liwego dla ¶rodowiska przyrodniczego. W imieniu wychowanków i wychowawców MOS dziêkujemy Panu
Andrzejowi £adzie za ciekawe i pouczaj±ce spotkanie.
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