
 

SZKÓŁKA                       

              WĘDKARSKA               
 

POWIĄZANIE Z TRWAJĄCYMI DEKADAMI ONZ, Z DNIAMI Z KALENDARZA UNESCO I ONZ: 

- Ochrona środowiska naturalnego i zasobów naszej planety „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 2005 – 2014”; 

- Międzynarodowa Dekada „Woda dla Życia” – proklamowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2005 – 2015; 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ: 20 osób z klas I, III, IV 

 

LICZBA ZAANGAŻOWANYCH INSTRUKTORÓW WĘDKARSTWA: 2 (nauczyciel i pracownik administracyjny – prezes Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu) 

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE: Zarząd Główny PZW, Zarząd Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu, drużyna WOPR z kąpieliska „Bolko” w Opolu kierowana 

przez pana Andrzeja Prokopowicza 

 

Głównym założeniem projektu, oprócz nauki wędkowania oraz uprawiania sportu wędkarskiego jest kontakt z 

przyrodą. Szkoląc młodych adeptów w sztuce wędkowania kładziemy bardzo duży nacisk na problem etyki 

wędkarskiej w powiązaniu z ruchami ekologicznymi dotyczącymi stosunku człowieka do wodnego środowiska 

przyrodniczego oraz gospodarowania zasobami wodnymi.  

 

Podczas teoretycznych zajęć adepci sztuki wędkowania są szkoleni przez instruktorów na temat etyki wędkarskiej, 

która każe zastanawiać się nad tym, jak wpływamy na otoczenie, czy nasza pasja nie szkodzi środowisku wodnemu, a 

jeśli tak, to w jaki sposób możemy ograniczać ten szkodliwy wpływ.  

 

Projekt szkółka wędkarska realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowo wykorzystywane są takie 

formy jak: wycieczki, konkursy, udział w zawodach wojewódzkich i „kołowych”, pikniki wędkarsko – ekologiczne z 

udziałem rodziców i rodzeństwa. 



 
W roku szkolnym 2013/14 Zarząd 

Główny PZW na wniosek Zarządu Koła 

PZW „Kolejarz – Ofama” nadał trójce 

uczniów – członkom szkółki wędkarskiej 

odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz”. 

Odznaka ta jest nadawana m.in. za 

godny i aktywny udział w działaniach na 

rzecz ekologii i ochrony wodnego 

środowiska naturalnego. 
 

 
 

 
 

 

 

Odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” 

Zarząd Główny Polskiego Związku 

Wędkarskiego nadał trójce uczniów 

naszej szkoły m.in. za szczególną 

działalność ekologiczną dotyczącą 

ochrony wód. Otrzrymali ją na 

uroczystym apelu: Anastazja Frydel z 

klasy IV (odznakę odebrała Dominika – 

siostra, również adeptka wędkowania), 

Łukasz Wyrambik z klasy IV i Jakub 

Komko z klasy Vb. Zgodnie z 

regulaminem odznakę wręczył prezes 

Koła PZW „Kolejarz – Ofama” pan 

Jerzy Malinowski. 
 

 

  
Udział w Tygodniu Czystości Wód – akcja sprzątania terenów łowiska nad Kanałem Ulgi w Opolu 

  

Realizując podczas zajęć 

teoretycznych tematykę ochrony wody 

opieramy się na „Karcie Rzeczników 

Wody”, która została opracowana 

podczas Międzynarodowego Spotkania 

Rzeczników Wody zorganizowanego 

przez Franciski Komitet UNESCO. 

Główny nacisk kładziemy na Art. 3: 

„Wodę należy dzielić pomiędzy 

wszystkie istoty żywe (ludzi, 

zwierzęta, rośliny…), ponieważ nie jest 

ona jedynie własnością człowieka” – tak 

rozumiemy „Wodę dla Życia”. 

 


