
 
Iwona i Shadow, czyli co słychać u naszych Absolwentów? 

Iwona Biela jest absolwentką Technikum Leśnego w Lesku z roku 2010r. W październiku br. 

rozpocznie piąty rok studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 na Wydziale Leśnym. Ptak, z którym  nas odwiedziła – Shadow, to sowa płomykówka Tyto alba. Sowa 

wykluła się 27.03.2013 w Legionowie ( w niewoli, gdyż odłów ptaków z natury jest zabroniony).Iwona 

zakupiła ją jako 10-dniowego pisklaka i od tego momentu zaczęła jego układanie.                                          

B.B. Jak zaczęła się Twoja przygoda z  Shadow?                                                                                                 

I.B. Wszystko zaczęło się 2 lata temu, kiedy z kołem sokolniczym Wydziału Leśnego zaczął 

współpracować sokolnik Grzegorz Dzik i zaczął mnie "szkolić" do latania z jego sokołem "Furią". Samo 

koło liczyło niewielu członków, więc postanowiliśmy odłączyć się od Wydziału Leśnego i stworzyliśmy 

niezależne Międzywydziałowe Koło Naukowe Aves, działające obecnie przy Wydziale Nauk o 

Zwierzętach i rozpoczęliśmy własne badania naukowe uhonorowane nagrodami na przeglądzie 

dorobku kół naukowych. Dodatkowo zaczęliśmy współpracować z Regimentem Piechoty Zaciężnej i 

jako sokolnicy wspomagamy ich w rekonstrukcjach historycznych oraz z LP poprzez uczestnictwo w 

różnych Eventach wraz z RDLP w Warszawie.                                                                                                     

B. B. Co dalej z sokolnictwem?                                                                                                                                       

I. B. Na dzień dzisiejszy zajęcia edukacyjne dla dzieci, a w szkołach pokazy sokolnicze. Ostatnim 

sukcesem  koła była organizacja Międzynarodowej Konferencji Sokolniczej. W tym roku akademickim 

w planie jest II Konferencja dotycząca ptaków szponiastych.  

 

B. B. Plany na przyszłość?                                                                                                                                                      

I.B. Plany ciągle się zmieniają. Chciałabym zajmować się w szerszym znaczeniu tymi ptakami, 

pracować na lotnisku jako sokolnik, prowadzić pokazy itp. Innym wyjściem jest oczywiście Leśnictwo, 

jestem członkiem IFSY (International Forestry Students' Association), a to samo w sobie otwiera 

sporo możliwości. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, to Katedra Ochrony Lasu, w której się specjalizuję, nie 

jest zamknięta i mogę zostać w niej na doktoracie ;) Wiele nie snuję, z czasem samo wyjdzie :) 

 

Przyp. autora: Na przeglądzie dorobku kół naukowych Iwona otrzymała nagrodę za obserwacje 

dotyczące "Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do Myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) 

na obszarach miejskich i pozamiejskich". 2 września 2014 r. po raz kolejny odwiedziła swoją szkołę. 

B. Brajewska 

 

1. Rok ukończenia technikum- 2010 

2. Uczelnia: Studiuję na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (od 

października na 5 roku) 

3. Plany na przyszłość: tu w zasadzie nie ma co pisać, plany ciągle się zmieniają, kończąc technikum 

nie wiedziałam co przyjdzie mi robić, a na pewno nie spodziewałam się zajmować ptakami 



drapieżnymi.... W każdym razie w 1 z możliwych wyjść jest zajmowanie się w szerszym znaczeniu tymi 

ptakami, praca na lotnisku jako sokolnik, prowadzenie pokazów itp; innym wyjściem jest oczywiście 

Leśnictwo, jestem członkiem IFSY (International Forestry Students' Association) a to samo w sobie 

otwiera sporo możliwości, a jak nic z tego nie wyjdzie to Katedra Ochrony Lasu w której się 

specjalizuje nie jest zamknięta i mogę zostać w niej na doktoracie ;) Tak więc co do planów to wiele 

nie snuje, z czasem samo wyjdzie :) 

4. Przygoda z sokolnictwem zaczęła się 2 lata temu kiedy z kołem sokolniczym Wydziału Leśnego 

zaczął współpracować sokolnik Grzegorz Dzik i zaczął mnie "szkolić" do latania z jego sokołem "Furią". 

Samo koło liczyło niewielu członków (8), więc postanowiliśmy odłączyć się od Wydziału Leśnego i 

stworzyliśmy niezależne Międzywydziałowe Koło Naukowe Aves działające obecnie przy Wydziale 

Nauk o Zwierzętach i w zasadzie dopiero na tym etapie zaczęło się wszystko rozwijać. Rozpoczeliśmy 

własne badania naukowe, samo nowo powstałe koło z wielkim wejściem, bo po 3 miesiacach 

oficjalnego istnienia, licząc nadal niewielu ponad 10 członków zebrało 2 nagrody głowne i 1 

wyróżnienie w tegorocznym przeglądzie dorobku kół naukowych, co otworzyło nam znacznie drzwi 

do dalszej działalności. Dodatkowo zaczeliśmy współpracować z Regimentem Piechoty Zaciężnej i 

jako sokolnicy wspomagamy ich w rekonstrukcjach historycznych, z LP gdzie zwykle wraz z 

Regionalna Dyrekcją LP w Warszawie "obstawiamy" ich stoiska na różnych Eventach.  

W tym punkcie cały czas piszę "My" bo jednak sama bym wiele nie osiągnęła, w kole praktycznie nikt 

nie posiada prywatnie więcej niż 1 ptaka, każdy ptak to dodatkowa praca, a i z jednym jest jest 

momentami zbyt dużo. Jeśli chodzi o mnie to na przeglądzie dorobku kół naukowych jedynie jedna 

nagroda była moja, a dotyczyła "Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do Myszołowa 

zwyczajnego (Buteo buteo) na obszarach miejskich i poza miejskich"  

 

5. Gatunek ptaka- Shadow to sowa płomykówka Tyto alba urodzona 27.03.2013 w Legionowie 

(oczywiście w niewoli, odłów ptaków z natury jest zabroniony) zakupiłam ją jako 10-dniowego 

pisklaka i od tego momentu już zaczęłam jego układanie. 

  

6. Co dalej z sokolnictwem: Na dzień dzisiejszy wraz z Aves'ami prowadzimy zajęcia edukacyjne dla 

dzieci, prowadzimy w szkołach pokazy sokolnicze, ostatnim sukcesem całego koła była 

Międzynarodowa Konferencja Sokolnicza której byliśmy organizatorami, a prelegentami byli między 

innymi: Andrzej Kruszewicz (dyrektor Zoo) Wojciech Piwowarski i Karol Wolnicki (Departament 

Leśnictwa i Ochrony Przyrody) czy Pavel Michal (dyrektor jedynej szkoły w Europie w której 

prowadzony jest przedmiot "sokolnictwo") W tym roku akademickim chcemy zrobić II Konferencję 

dotyczącą ptaków szponiastych, oraz jakoś rozszerzyć naszą działalność.  

 

Rozpisałam się więcej niż myślałam, mam nadzieję że pomogłam, a Pani Profesor już sobie z tego coś 

wybierze:) 

 

Pozdrawiam 

Iwona Biela 

 


