
                                                          

                                               CZUĆ LEŚNEGO BLUESA                                                         
                                        
                                       Pod koniec listopada gościliśmy w naszej klasie pana PIOTRA BURCZYKA 
                                                          pracownika Państwowej Straży Łowieckiej działającej przy Urzędzie Wojewódzkim 
                                                         w Szczecinie. To człowiek wykonujący swój zawód z pasją, miłośnik i obrońca  
                                                         przyrody, działacz harcerski, pływak.  
 
                                                               Pan Piotr przygotował ciekawą prelekcję. Opowiadał o swoich wyprawach 
                                                        leśnych, ilustrowanych zdjęciami. Jako strażnik patroluj ący lasy często spotyka 
                                                        na swojej drodze różne zwierzęta: sarny, jelenie, zające. Zna wiele ciekawostek   
                                                        o nich. Dowiedzieliśmy się np., że samiec jelenia to byk, zaś samica to łania, 
                                                        a badylarzem nazywa się samca łosia o porożu w postaci odnóg. 
                                                        Specjalne nazwy - w języku łowieckim - mają też różne części ciała zwierząt np. 
                                                        poroże jelenia to wieniec, nogi zająca- skoki, nogi dzika- biegi, sierść sarny nazy- 
                                                        wana jest suknią, zaś ryj dzika- gwizdem. 
                                                        Ciekawostką jest też tzw. kidzina, czyli nanos, który np. spotykamy na plaży. Jest 
                                                         ona pod ochroną, więc nie powinniśmy jej rozgrzebywać, co czasami robimy,   
                                                         szukając muszelek czy bursztynów.                        
Strażnik łowiecki to leśny policjant, ma nawet specjalną odznakę. Chroni zwierzęta, walczy z kłusownictwem i 
wszelkim szkodnictwem. Kontroluje też zachowanie człowieka w lesie, stąd apel do nas o czystość, poszanowanie 
każdego zwierzęcia i roślin. Pan Piotr przypomniał też o pomaganiu ptakom w związku ze zbliżającą się zimą. 

Potem zaprezentował nam swoje zdjęcia z patroli, na których m.in. spotkał stado 150 jeleni i wielkie zbio-
rowiska kormoranów. Te ptaki, choć pod ochroną, są dużymi  szkodnikami- masowo wyjadają ryby (w swoim 
żołądku mają zawsze ok. 40 - 50 dkg ryb) i niszczą drzewa. 
Maj ą specjalny przemyślany sposób polowania na ryby 
całymi stadami. Największe wrażenie wywołały w nas 
jednak zdjęcia, na których były przedstawione zwierzęta 
złapane na różnego typu wnyki, założone przez kłuso-
wników. Nawet te większe np. sarny, jelenie są bez szans       
i zwykle giną w męczarniach. 
 Drugą część spotkania przeznaczyliśmy na 
konferencję prasową z panem Burczykiem. Nasz gość 
bardzo chętnie i z pasją odpowiadał na wszystkie pytania.  
                                                       
                                                       Oliwia Grojecka, Miłosz Kot 
 
 
Oskar Druszcz: Na czym dokładnie polega Pana praca? 
                                                                                                                        Oglądamy odznakę Strażnika Łowieckiego.           
 
Piotr Burczyk: To przede wszystkim walka z kłusownictwem, postępowanie zgodnie z Prawem Łowieckim. Ogólnie 
mówiąc szkodliwe działania człowieka wobec przyrody reguluj ą konkretne, szczegółowe przepisy. Kontrolujemy 
też zachowanie myśliwych. Praca jest odpowiedzialna, ale i bardzo ciekawa. Działamy w całym województwie. Jest 
nas 11 strażników, mamy trzy posterunki: w Szczecinie, Koszalinie i Drawsku Pomorskim. Na swoim wyposażeniu 
mamy samochód terenowy i quada na tereny bagienne, trudno dostępne.  
 
Tomek Kolenda: Ile lat pracuje Pan w tym zawodzie i dlaczego Pan go wybrał?  
 
P.B.: Pracuję od 2003 r., kiedy przy Urzędzie Wojewódzkim została powołana Państwowa Straż Łowiecka. Wcze-
śniej byłem strażnikiem parku krajobrazowego. Była to głównie praca opiekuna, obserwatora przyrody. 
 
Maja Bonisławska: Jak spędza Pan wolny czas? 
 
P.B.: Jeżdżę na motocyklu, mam drużynę harcerską, z którą często wybieram się do lasu, nad jeziora. Organizuję 
wycieczki do bunkrów koło Międzyrzecza, nad morze do Międzyzdrojów, w nasze polskie góry.  
 
 
 



  
Oliwia Grojecka: Jakie jest Pana ulubione zwierzę              
i dlaczego? 
 
P.B.: Każde zwierzę ma w sobie coś fajnego, ale szczególnie lubię zwierzęta wodne. Latem bardzo dużo pływam, 
dlatego moim ulubieńcem jest foka. Widziałem ją na żywo w fokarium na Helu i jestem pod ogromnym wraże-
niem. Foki mają duże, piękne, mądre oczy, świetnie pływają i przypominają w tym torpedy. Myślę, że w wodzie 
jestem trochę jak foka.                                            
 
Łukasz Pomocki: Czy można w Polsce zabijać zwierzęta? Jakie i kiedy? 
 
P.B.: Można oczywiście, ale reguluje to specjalny kalendarz polowań i różne przepisy. Polowanie na zwierzęta jest 
u nas dopuszczalnie i jest to tzw. gospodarka łowiecka. Warto też wiedzieć, że obowiązuje tu także kultura łowiec-
ka, zwyczaje, obrzędy, zasady, których przestrzegają myśliwi. Maj ą też swój język, którym posługują się na polo-
waniu. 
 
Michał Majda: Czy trudno zostać myśliwym? 
 
P.B.: To też regulują określone przepisy. Krótko mówiąc, trzeba być pełnoletnim, zapisać się do koła łowieckiego, 
odbyć praktyki, a potem zdać egzaminy. Broń można nabyć po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. I tu cieka-
wostka: dziewczęta również mogą zostać myśliwymi. Nazywamy je Dianami.  
 
Kajetan Błaszczyk: Jaki ubiór jest typowy dla strażnika leśnego? 
 
P.B: Mamy koszule, spodnie – tak jak 
widzicie – w kolorze zielonym, różne 
buty do pracy w terenie, zieloną czap-
kę. Noszę też czasami odblaskową, 
żółtą kamizelkę z napisem „Państwo-
wa Straż Łowiecka”. Generalnie 
otrzymujemy ubiory na każdą porę 
roku – także kurtki, kamizelki, 
odpowiednio oznakowane.  
 
 
 
 
 
Nasze spotkanie pan  Piotr Burczyk  
podsumował słowami: 
 
Musicie mieć zainteresowania.  
Róbcie coś innego niż tylko siedzenie 
przed komputerem. Znajdźcie jakąś pasję. Wychodźcie z domu, szukajcie zainteresowań dla siebie. Może być nim wła-
śnie przyroda.  Jest ciekawa o każdej porze roku. Trzeba tylko umieć na nią patrzeć i czuć tzw. bluesa. 
 
 
                                                       


