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Dębowieckie pomniki przyrody pędzlem
uczniów szkół podstawowych
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Kolejną, po Goleszowie gminą w naszym powiecie, w której Konkursy plastycznoprzyrodnicze ''Poznajemy Pomniki Przyrody'' organizowane są nieprzerwanie od siedmiu
już lat jest Dębowiec.

Dziękując uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w konkurs Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony
Przyrody przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, która wespół z Urzędem Gminy Dębowiec organizuje
plastyczno-przyrodniczą edukacyjną zabawę poinformował, że nieprzerwanie przez wszystkie 7 lat konkursy
odbywały się w naszym powiecie tylko w gminach Dębowiec i Goleszów. Były organizowane także w innych
gminach, ale tam odbyła się mniejsza ilość edycji.
Tego roku na dębowiecki konkurs wpłynęło ponad 30 prac. Zauważono, że z roku na rok konkurs cieszy się coraz
większą popularnością. Wójt zwrócił też uwagę na fakt, że pomników przyrody w gminie ubywa, warto więc je
poznawać i dokumentować nie tylko na zdjęciach, ale także na tego typu pracach plastycznych najmłodszych
artystów. W ubiegłym roku jedno pomnikowe drzewo powaliły warunki atmosferyczne.
Prezes Oddziału PTTK Jacek Tyczkowski po zadaniu pytania kto bierze udział nie po raz pierwszy zauważył, że
najwidoczniej konkurs taki jest potrzebny, skoro w kolejnych latach ci sami uczniowie biorą w nich udział.
- Widzimy, że te konkursy, propagowanie walorów przyrodniczych przynosi skutki, za co organizatorom,
nauczycielom i uczniom chciałam podziękować – dodała ciesząc się, że nie wszystkie dzieci pogrążają się w
świecie internetowym Karina Bogusz, dyrektor GOK-u.
- Jest jeszcze grupa dzieci, które wychodzą na zewnątrz, podziwiają przyrodę, dostrzegają jej piękno i
mamy nadzieję, że to są młodzi ludzie, którzy już teraz i w przyszłych latach będą dbać o środowisko.
Machała zachęcał do zwiedzania pomników przyrody nie tylko gminy, ale Cieszyna, czy gdziekolwiek w trakcie
wakacji dzieci będą na koloniach czy też z rodzicami. I do zdobywania odznak PTTK „tropiciel przyrody”.
Zapowiedział też plany, aby jeden spośród dwóch w ciągu roku konkursów zamienić na „poznajemy zabytki
architektury i techniki”.
Zwycięzca Bartłomiej Kałuża z szóstej klasy dębowieckiej podstawówki w konkursie wziął udział po raz drugi. W
poprzedniej edycji jego praca zajęła trzecie miejsce. Tego roku wykonał obraz dębu niezwykle pracochłonną
techniką wyklejania całego drzewa na przygotowanej przez rodziców pilśniowej podkładce. Pień wykleił korą, gałęzie
gałązkami. - Przyklejam na kartce jakieś naturalne rzeczy, jakieś liście, albo robię tak, że pień jest
narysowany, a liście prawdziwe – opowiada jak spędza wolny czas w domu nie tylko wtedy, gdy trzeba
przygotować pracę na konkurs. Przyznaje jednak, że do udziału w konkursie i wykonywania tego typu prac bardziej
niż zamiłowanie do plastyki skłania go fascynacja przyrodą. - Koło domu mam lasek, dużo w nim przebywam –
mówi.
Pozostałymi laureatami wiosennej edycji 2016 konkursu "Poznajemy Pomniki Przyrody w Gminie Dębowiec” zostali:
2. Kamila Szyndzielarz (SP Dębowiec), 3. Aleksandra Konior (SP Iskrzyczyn), 4. Natalia Baścik (SP Ogrodzona), 5.
Faustyna Nawrat (SP Dębowiec). Przyznano także 8 wyróżnień oraz nagrody specjalne Euroregionu Olza. Te
ostatnie przypadły w udziale Magdalenie Pońc (SP Dębowiec), Weronice Fryda (SP Iskrzyczyn), Kamili Kurcjus (SP
Ogrodzona) i Julii Urbaś (SP Simoradz)
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