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Edukacja leœna spo³eczeñstwa to dzia³alnoœæ
Lasów Pañstwowych, której dynamiczny rozwój
zapocz¹tkowa³o powo³anie leœnych
kompleksów promocyjnych w 1994 roku.
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat powsta³o
na terenie kraju wiele obiektów s³u¿¹cych tej
edukacji. Nadleœnictwa posiadaj¹ leœne œcie¿ki
dydaktyczne, izby leœne, wiaty edukacyjne,
a ju¿ w ponad dwudziestu z nich utworzono
oœrodki edukacji przyrodniczo-leœnej.

D

zia³alnoœæ edukacyjna jednostek Lasów Pañstwowych od 2004 r. nabra³a charakteru planowego, gdy wprowadzono do praktyki zawodowej dokument
pod nazw¹ "Program edukacji leœnej spo³eczeñstwa
w nadleœnictwie". Na podstawie corocznych sprawozdañ sta³a siê mo¿liwa ocena dzia³alnoœci edukacyjnej
Lasów Pañstwowych w skali nadleœnictwa, regionu i ca³ego kraju.
W ró¿nych formach edukacji leœnej uczestniczy rocznie ponad 1,5 mln osób. Najczêœciej s¹ to zajêcia terenowe, wycieczki z przewodnikiem-leœnikiem po œcie¿kach
dydaktycznych, lekcje w oœrodku edukacji lub izbie leœnej oraz lekcje prowadzone przez leœników w szko³ach.
Najbardziej atrakcyjne formy edukacji leœnej odbywaj¹ siê na terenach leœnych, na œwie¿ym powietrzu,
w bezpoœrednim kontakcie z natur¹. Cennym wsparciem
i zapleczem tej dzia³alnoœci terenowej leœników jest infrastruktura w postaci izb leœnych i oœrodków edukacji.
Niniejsze opracowanie "Oœrodki edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych" jest pierwsz¹ prób¹ krótkiego opisania takich obiektów na terenie ca³ego kraju. W przygotowaniu publikacji uczestniczy³y osoby zajmuj¹ce siê
bezpoœrednio dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ w zaprezentowanych oœrodkach i... izbach leœnych. W publikacji opisano dzia³alnoœæ 38 obiektów, z których 24 mo¿na zakwalifikowaæ jako oœrodki edukacji, natomiast pozosta³ych 14 reprezentuj¹ izby leœne, których w kraju jest ju¿
ponad dwieœcie.
Autorzy tej pionierskiej, w pewnym sensie publikacji, dalekiej jeszcze od doskona³oœci, opisuj¹ obiekty
edukacyjne swoich nadleœnictw poszerzaj¹c opis o informacjê na temat programu, wiod¹cej tematyki, wyposa¿enia oœrodka, ale równie¿ zasad jego dzia³ania wraz

praktycznymi informacjami o warunkach udostêpniania
i mo¿liwoœci¹ nawi¹zania bezpoœredniego kontaktu
z gospodarzem.
Doœwiadczenie autorów poszczególnych artyku³ów
jest bardzo zró¿nicowane. Niektóre obiekty dzia³aj¹ od
1996 r., a niektóre by³y tworzone dziesiêæ lat póŸniej.
Zró¿nicowany jest wiek, zakres obowi¹zków i sta¿ pracy tych osób w edukacji leœnej. Niemniej, autorzy opracowania wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e ta nieco robocza
w swoim charakterze publikacja, mo¿e byæ Ÿród³em potrzebnych informacji nie tylko dla œrodowiska leœników
zaanga¿owanych na co dzieñ w dzia³alnoœæ edukacyjn¹,
ale równie¿ dla tych, którzy sporadycznie maj¹ z ni¹ do
czynienia, dla tych, którzy dopiero planuj¹ i organizuj¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i obiekty jej s³u¿¹ce na terenie
swojego nadleœnictwa. Mo¿e te¿ byæ Ÿród³em informacji, swego rodzaju przewodnikiem, dla osób spoza Lasów Pañstwowych, np. nauczycieli, którzy bêd¹ chcieli
z oferty edukacyjnej opisanych oœrodków korzystaæ
w swojej dzia³alnoœci zawodowej.
Publikacjê tê traktujemy jako pierwsz¹ próbê i swego rodzaju zwiastun opracowania docelowego, kompletnego, które w niedalekiej przysz³oœci mog³oby byæ przygotowane w Lasach Pañstwowych i byæ wtedy skierowane do szerokiego krêgu odbiorców, zainteresowanych leœn¹ ofert¹ edukacyjn¹.
Tadeusz Chrzanowski
Cz³onek Zespo³u
ds. wspomagania merytorycznego
w zakresie edukacji leœnej spo³eczeñstwa
w Lasach Pañstwowych
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Muzeum Leœnictwa – Oficyna. Fot. Mariusz Hertmann

Geneza

O

œrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie to szczególna jednostka organizacyjna Lasów Pañstwowych o zasiêgu
krajowym. Go³uchów zlokalizowany jest w Wielkopolsce, przy
drodze krajowej Kalisz – Poznañ, w granicach Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Placówka ta powo³ana zosta³a przez Naczelnego Dyrektora Lasów Pañstwowych w 1986 roku.
Do podstawowych zadañ Oœrodka nale¿y ochrona dziedzictwa kulturowego polskiego leœnictwa oraz szeroka popularyzacja tego dorobku wœród spo³eczeñstwa.
Oœrodek prowadzi tak¿e edukacjê dzieci
i m³odzie¿y wyjaœniaj¹c im wszechstronn¹
rolê lasu w historii i wspó³czesnoœci naszego kraju. Placówka sprawuje mecenat nad
twórczoœci¹ artystyczn¹ leœników oraz twórców, których dzie³a s¹ inspirowane lasem
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i leœnictwem. Ponadto, Oœrodek aktywnie
uczestniczy w hodowli ¿ubra i konika polskiego.
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
ochrania i rewaloryzuje jedn¹ z czo³owych
rezydencji arystokratycznych Polski udostêpniaj¹c publicznoœci zabytki architektury jako siedzibê muzeum leœnictwa oraz zabytkowy park dendrologiczny jako miejsce
turystyki i edukacji.

Pocz¹tek drogi prowadz¹cej do powstania Oœrodka Kultury Leœnej siêga
XIX wieku i zwi¹zany jest z dzia³alnoœci¹
Galicyjskiego Towarzystwa Leœnego,
w którego gronie pojawi³ siê pomys³
utworzenia w Polsce krajowej wystawy
poœwiêconej lasom i leœnictwu. Pomys³
ten przerodzi³ siê w okresie miêdzywojennym w g³êboko uzasadnion¹ koncepcjê utworzenia w Polsce muzeum leœnictwa. Koncepcja ta opracowana przez
profesora Juliana Rafalskiego spotka³a
siê z pe³nym poparciem uczestników II
Polskiego Naukowego Zjazdu Leœniczego we Lwowie w 1937 r. podczas obrad
Sekcji Leœnictwa XV Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich. Jednak wybuch
drugiej wojny œwiatowej przeszkodzi³
w podjêciu prac realizacyjnych. Tak¿e
okres odbudowy kraju po zniszczeniach
wojennych nakazywa³ czekaæ z inicjatyw¹ w tej sprawie. Dopiero na pocz¹tku lat 60-tych XX wieku kierowana przez

profesora Antoniego ¯abko-Potopowicza komisja historyczna Polskiego Towarzystwa Leœnego przygotowa³a starannie
umotywowany wniosek o utworzenie
Muzeum Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego. Decyzja o tworzeniu takiej placówki podjêta zosta³a w czerwcu 1968 roku
przez Ministra Leœnictwa i Przemys³u
Drzewnego, leœnika Romana Gesinga.
Pierwszym organizatorem muzeum by³
doktor Stanis³aw Fio³ek, pracownik Instytutu Badawczego Leœnictwa. Jemu to
dzisiejszy oœrodek zawdziêcza pierwsze
zbiory muzealne. Zbiory te z pocz¹tku
gromadzone w skromnych pokojach stacji badawczej IBL w Przegorza³ach, na
obrze¿u Krakowa trafi³y w 1975 r. do Go³uchowa, gdzie dzia³a³ ju¿ powo³any
przez dyrektora Okrêgowego Zarz¹du
Lasów Pañstwowych w Poznaniu Zespó³
ds. organizacji muzeum leœnictwa
w Go³uchowie. Dwa lata póŸniej naczel-

ny dyrektor Lasów Pañstwowych powo³a³ Radê Naukow¹ muzeum, której pierwszym i d³ugoletnim przewodnicz¹cym
by³ profesor Bohdan Kie³czewski. Usytuowanie muzeum w centrum kraju,
w zabytkowym za³o¿eniu zamkowo-parkowym stwarza³o du¿y potencja³ rozwoju bazy materialnej tej placówki oraz
szerokie grono odbiorców zwi¹zane
z du¿ym ruchem turystycznym w tej miejscowoœci. Z wielu powodów formu³a muzeum rozwiniêta zosta³a w 1978 roku do
roli oœrodka, kiedy to przemianowano
nazwê komórki organizacyjnej na Zespó³
ds. organizacji Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie, dzia³aj¹cy przy Nadleœnictwie Taczanów. Kiedy w po³owie
grudnia 1986 roku zarz¹dzeniem naczelnego dyrektora Lasów Pañstwowych powo³ano Oœrodek Kultury Leœnej jako samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ placówka ta udostêpnia³a ju¿ spo³eczeñstwu dwie sta³e wystawy muzealne, Pokazow¹ Zagrodê ¯ubrów, rewaloryzowany park dendrologiczny oraz szkó³kê
drzew i krzewów ozdobnych.

Obiekty oœrodka

Obecnie w Oœrodku Kultury Leœnej
w Go³uchowie ogl¹daæ mo¿na przywrócone do œwietnoœci liczne budynki XIX-wiecznej rezydencji rodziny Czartoryskich adaptowane g³ównie na cele muzealne, edukacyjne i turystyczne. I tak w szeregu
zabytkowych obiektów podziwiaæ i odwiedzaæ mo¿na:
Oficynê – zwan¹ pa³acem, siedzibê
g³ówn¹ Muzeum Leœnictwa z dwiema wystawami sta³ymi, na których eksponowane s¹ zbiory sztuki inspirowanej lasem
oraz muzealia zwi¹zane z histori¹ gospodarki leœnej na ziemiach polskich;
Powozowniê – dawniej stajniê podworsk¹ z powozami, obecnie muzeum leœnictwa ze sta³¹ wystaw¹ przyrodnicz¹
o lasach w Polsce;
Owczarniê – dawny budynek gospodarczy, adaptowany na sta³¹ wystawê
muzealn¹ techniki leœnej;

Kasê – dawn¹ intendenturê, obecnie
siedzibê administracji oœrodka z udostêpnian¹ bibliotek¹ i czytelni¹;
Mauzoleum – dawn¹ kaplicê, od 1899 r.
grobowiec hr. Izabeli Dzia³yñskiej z ksi¹¿¹t Czartoryskich;
Oborê – dawny budynek gospodarczy
adaptowany na salê dydaktyczn¹, konferencyjn¹ i pokoje goœcinne;
Dom Pracy Twórczej – dawny dom
zarz¹dcy maj¹tku Go³uchów, obecnie hotel z restauracj¹;
Dybul – dwa dawne budynki gospodarcze, obecnie pracownie edukacyjne
i plastyczne;
Park-arboretum – zabytkowy ogród
dworski, stworzony w stylu krajobrazowym, o pow.160 ha;
Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t – stado
hodowlane ¿ubrów, koniki polskie, dziki
i daniele.

Muzeum Leœnictwa – Powozownia. Fot. Tadeusz Chrzanowski

¯ubry w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Oferta edukacyjna
oœrodka

Zwiedzanie wystawy techniki leœnej. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Szkolenie liderów edukacji leœnej na terenie Parku – arboretum. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Obchody Dnia Ziemi. Fot. Alicja Antonowicz
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Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
oferuje spo³eczeñstwu bogate pod wzglêdem treœci i œrodków wyrazu cztery sta³e
ekspozycje muzealne. W Oficynie zapoznaæ siê mo¿na z “Kulturotwórcz¹ rol¹
lasu”. Na wystawie pod tym tytu³em eksponowane jest rzemios³o artystyczne,
malarstwo, grafika, rzeŸba, intarsja, szk³o
artystyczne, hyloplastyka, korzenioplastyka i tkanina artystyczna, a tak¿e przyk³ady literatury piêknej i partytur muzyki inspirowanej lasem.
Nastêpna sta³a wystawa muzealna
stworzona zosta³a w celu zobrazowania
spo³eczeñstwu zagadnieñ zwi¹zanych
z histori¹ gospodarstwa leœnego na ziemiach polskich. Eksponowane s¹ tu makiety dawnych profesji leœnych, miniaturowe kolekcje historycznych mundurów
leœnych, archiwalne mapy, operaty, podrêczniki, fotografie, plakietki, medale, sztandary i ró¿norodne pami¹tki, dokumenty
oraz wydawnictwa z zakresu historii polskiego leœnictwa i zawodu leœnika.
Oœrodek poleca uwadze równie¿ sta³¹
wystawê przyrodnicz¹ zatytu³owan¹
“Spotkanie z lasem” znajduj¹c¹ siê
w Powozowni. Jest to ekspozycja poœwiêcona lasom w Polsce, ich rozmieszczeniu, ró¿norodnoœci siedliskowej i gatunkowej, wielorakim funkcjom, zagro¿eniom oraz formom ochrony. Zobaczyæ
tutaj mo¿na wiele naturalnych preparatów
glebowych, roœlinnych i zwierzêcych.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê XIXwieczne “Ksiêgi drzewne”, wspó³czesne
ksiêgi drzew leœnych, piêkna diorama
gr¹du œrodkowoeuropejskiego w aspekcie wiosennym oraz najwiêksze rzadkoœci botaniczne, zoologiczne i mykologiczne z polskich lasów umieszczone w Polskiej Czerwonej Ksiêdze.
Czwart¹ sta³¹ wystaw¹ Oœrodka jest
bogata ekspozycja techniki leœnej. Zobaczyæ na niej mo¿na narzêdzia, maszyny
i urz¹dzenia stosowane dawniej w wielu
dzia³ach gospodarki leœnej takich jak:
urz¹dzanie lasu, hodowla, ochrona i jego
u¿ytkowanie. Zgromadzono tu zabytkowe prototypy, pionierskie egzemplarze
oraz przyk³ady rozmaitych sprzêtów produkowanych przez znane polskie i zagraniczne firmy. Prawdziwym rarytasem na
tej wystawie jest kolekcja makiet dawnego przemys³u leœnego przedstawiaj¹cych: pota¿arniê, dziegciarniê, terpentyniarniê, destylarniê ¿ywicy, jamê smolarsk¹ i ró¿ne typy mielerzy.
W kilku salach muzealnych urz¹dzane s¹ czêsto wystawy czasowe o tematyce przyrodniczo-leœnej, wystawy poplenerowe i pokonkursowe. Ponadto na terenie
Oœrodka jest wystawa terenowa z “Ochrony lasu” i wiata turystyczna, w której tak¿e
prowadzi siê lekcje terenowe.

W oparciu o sta³e wystawy muzealne,
park-arboretum, zagrodê zwierz¹t i salê
dydaktyczn¹ prowadzone s¹ lekcje muzealne i terenowe, wycieczki z przewodnikiem, warsztaty i seminaria dla nauczycieli
i leœników zajmuj¹cych siê edukacj¹. Edukacja w Oœrodku prowadzona jest na podstawie w³asnych scenariuszy zajêæ dostosowanych do ka¿dego poziomu nauczania. Stosowane s¹ tu aktywne metody prowadzenia zajêæ obejmuj¹ce interdyscyplinarne treœci z zakresu wiedzy o lesie
i leœnictwie. Najczêœciej integrowane s¹ takie przedmioty jak: przyroda, biologia, geografia, historia oraz wychowanie plastyczne. Na zajêciach zachowywana jest równowaga pomiêdzy nauk¹, zabaw¹ i rekreacj¹. Najwiêkszym zainteresowaniem
ciesz¹ siê u nas zajêcia zatytu³owane: “Szukamy dendrologicznych skarbów”, “Bêdziemy chroniæ to, co poznamy”, “Historia
i biologia ¿ubra”, “Gatunki leœne z Polskiej
Czerwonej Ksiêgi” oraz “Jak ¿yje las?”.
Corocznie na terenie Oœrodka Kultury
Leœnej w Go³uchowie w czerwcu organizowany jest festyn dla dzieci i m³odzie¿y
zatytu³owany “Spotkanie z lasem”. W ramach tego wydarzenia wystêpuj¹ teatry
szkolne, zespo³y muzyczne oraz wystawcy prezentuj¹cy profesje zwi¹zane z lasem. Prowadzone s¹ wtedy ró¿ne konkursy i ciekawe pokazy takie jak: czerpanie
papieru, wyrób dziegciu, obróbka krzemienia, wyplatanie wikliny, bicie pami¹tkowych monet, zbiór szyszek z drzew stoj¹cych oraz rzeŸbienie pilark¹ i d³utem. Tak¿e, co rok uroczyœcie obchodzony jest
w oœrodku “Dzieñ Ziemi” w czasie, którego odbywaj¹ siê spektakle ekologiczne,
przyznawane s¹ odznaki Honorowego
Opiekuna Miejsc Przyrodniczo Cennych
Go³uchowa, a tak¿e sadzone jest w parku
pami¹tkowe drzewo. Oœrodek w³¹cza siê
w coroczn¹ akcjê Sprz¹tania œwiata oraz
organizuje w³asne dzia³ania np. Ratujmy
kasztanowce.
W ramach dzia³alnoœci kulturalnej
Oœrodek organizuje Ogólnopolski Przegl¹du Twórczoœci Amatorskiej Leœników
- OPTAL oraz wspó³organizuje koncerty
muzyczne i plenery artystyczne pod
wspóln¹ nazw¹ “Leœne klimaty”.
Placówka uczestniczy tak¿e w olimpiadach, festynach i targach leœnych, ekologicznych, turystycznych i kulturalnych
poza w³asn¹ siedzib¹ na terenie powiatu,
województwa i kraju.
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
oferuje dla doros³ych i dla dzieci w³asne
wydawnictwa edukacyjne na temat lasu,
leœnictwa, tradycji zawodu leœnika oraz kultury ekologicznej w lasach. Oœrodek udostêpnia spo³eczeñstwu swoj¹ bibliotekê
i czytelniê. Znajduje siê tu literatura naukowa i popularno-naukowa o tematyce przyrodniczej oraz literatura fachowa z zakresu
leœnictwa. W czytelni prenumerowane s¹

23 tytu³y czasopism leœnych, ekologicznych
oraz z zakresu ochrony przyrody i œrodowiska. Ponadto Oœrodek prowadzi wynajem sali seminaryjnej i konferencyjnej.

Fragment wystawy przyrodniczej.
Fot. Alicja Antonowicz

Frekwencja i wspó³praca

Oœrodek Kultury Leœnej cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem turystów i nauczycieli, którzy chêtnie korzystaj¹ z oferty edukacyjnej. Roczna frekwencja przekracza 100 tysiêcy osób.
Wœród grup wiekowych dominuj¹ doroœli (35,7%) oraz dzieci ze szkó³ podstawowych (31,6%), nastêpnie dzieci przedszkolne (18,4%), dalej m³odzie¿ gimnazjalna (10,1%), a najrzadziej przyje¿d¿a
tu m³odzie¿ ponadgimnazjalna i studenci (4,2%). W Oœrodku prowadzi siê 14
form edukacji leœnej, a liczba zajêæ z bezpoœrednim udzia³em leœnika kszta³tuje siê
na poziomie 660 rocznie. Ponad 150 zadañ edukacyjnych w Oœrodku prowadzonych jest we wspó³pracy z 90 partnerami
zajmuj¹cymi siê edukacj¹ ekologiczn¹, w
tym 50 szko³ami. Do najwiêkszych sojuszników w tym zakresie nale¿¹ szko³y podstawowe i gimnazja, muzea przyrodnicze, parki narodowe oraz liczne redakcje prasowe.
Wspó³praca ze szko³ami skupia siê
g³ównie na organizacji akcji, imprez okolicznoœciowych, konkursów i wystaw pokonkursowych.
Wspó³praca z muzeami i parkami narodowymi polega na przygotowaniu wystaw i pokazów, a wydarzenia te s¹ chêtnie opisywane przez prasê.

Pracownicy zaanga¿owani
w edukacjê

W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie wyodrêbniony jest dzia³ organizacyjny

zajmuj¹cy siê edukacj¹ i informacj¹, w którym pracuje siedem osób. Poniewa¿ jednostka ma charakter placówki wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej, odwiedzanej na co
dzieñ przez ró¿nych przedstawicieli spo³eczeñstwa, zadania z zakresu edukacji i komunikacji spo³ecznej s¹ wpisane w obowi¹zki zawodowe ³¹cznie 20 pracowników.
Niemal wszystkie te osoby maj¹ wy¿sze wykszta³cenie, w tym 7 leœne, 3 biologiczne,
pojedyncze osoby s¹ absolwentami ochrony œrodowiska, architektury krajobrazu, historii, etnografii, wychowania plastycznego
i administracji. Ponadto cztery osoby maj¹
formalne przygotowanie pedagogiczne.
Barbara Czo³nik

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie udostêpnia:
1. Zabytkowy Park-arboretum i Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t. Godziny otwarcia: codziennie, od 700 do zmierzchu, wstêp wolny.
2. Muzeum Leœnictwa. XI–IV: wtorek-niedziela, 1000-1500; V–X: wtorek-niedziela, 1000-1600.
Nieczynne: w ka¿dy poniedzia³ek, Niedzielê Wielkanocn¹, Bo¿e Cia³o, 1 listopada i 25
grudnia. Bilety wstêpu do ka¿dego obiektu muzealnego s¹ osobne. Ceny: normalny 5
i 6 z³, ulgowy 3 z³, rodzinny 13 z³, op³ata za przewodnika 10 z³.
Wstêp wolny maj¹: kombatanci, inwalidzi wojenni, pracownicy Lasów Pañstwowych,
uczniowie i nauczyciele szkó³ leœnych, osoby niepe³nosprawne, dzieci i opiekunowie
domów dziecka, dzieci do lat 4.
3. Sale seminaryjne i konferencyjne oraz pokoje goœcinne.
4. Sklep z pami¹tkami i wydawnictwami. Czynny w godzinach otwarcia muzeum.
W Oœrodku Kultury Leœnej prowadzone s¹ lekcje terenowe w cenie 50 z³ za 1 godzinê
od grupy 30 osobowej.
Na terenie oœrodka prowadzone s¹:
Dom Pracy Twórczej – hotel, restauracja czynna ca³¹ dobê. Tel. 062 76 15 044.
Kawiarnia “Muzealna” – czynna: 1000 - 2100 przez ca³y rok. Tel. 062 76 15 027.

Kontakt

Oœrodek Kultury Leœnej, ul. Dzia³yñskich 2, 63-322 Go³uchów
tel./fax 062 76 15 045; 76 15 046, e-mail: okl@sisco.pl, www.okl.sisco.pl
Dzia³ Edukacji i Informacji, tel. 062 76 15 010, e-mail: okl_dybul@sisco.pl
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Dom Pamiêci im. Adama Loreta w Spale. Fot. Ireneusz JóŸwik

D

om Pamiêci, Walki i Mêczeñstwa Leœników i Drzewiarzy
Polskich im. Adama Loreta w Spale to miejsce, gdzie
wraca pamiêæ o tych leœnikach i drzewiarzach, którzy w walce
o wolnoœæ Ojczyzny w latach drugiej wojny œwiatowej zap³acili najwy¿sz¹ cenê – cenê ¿ycia.
Dom Pamiêci im. Adama Loreta zosta³
utworzony w 1983 r. Dzia³a przy Nadleœnictwie Spa³a w Leœnym Kompleksie Promocyjnym “Lasy Spalsko-Rogowskie” na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £odzi.

Trzy sale

W sali “Ho³du” Domu Pamiêci w Spale zgromadzone s¹ dokumenty dotycz¹ce tragedii polskich leœników i drzewiarzy
w czasie wojny zgotowanej przez hitlerowskie Niemcy. W ekspozycjach znajduj¹ siê
zdjêcia leœników i drzewiarzy, którzy zginêli w walkach frontu wrzeœniowego oraz
tych, którzy ginêli w egzekucjach i niemieckich obozach koncentracyjnych. Za dzia³alnoœæ w konspiracji Niemcy wydawali
wyroki œmierci na ca³e rodziny leœników nie
wy³¹czaj¹c dzieci i ludzi w sêdziwym wieku. W ekspozycji umieszczono zdjêcia
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zamordowanej rodziny leœniczego Romana Plewiñskiego, gajowego Karola Pluty,
gajowego Andrzeja Szwedy, ponadto zdjêcia leœniczego Emila Borzêdowskiego,
Jana Lizykowskiego, Stanis³awa Konarzewskiego i ich synów. Takich tragedii
wœród rodzin leœników by³o du¿o. Wszystkich tych ludzi chcielibyœmy uchroniæ od
zapomnienia, ukazuj¹c dokumentacjê w
ekspozycjach Domu Pamiêci.
Dokumenty eksponowane w sali “Pamiêci” dotycz¹ tragicznych wydarzeñ na
wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej
po najeŸdzie sowieckim. Mottem ca³oœci
ekspozycji jest – “Obszar gehenny Polaków
w bezkresach sowieckiego molocha”. Eksponowane materia³y potwierdzaj¹ bezwzglêdne represje w³adz sowieckich wobec polskich leœników oraz cz³onków ich
rodzin. Wœród dokumentów znajduje siê
zdjêcie patrona Domu Pamiêci – dyrektora

Lasów Pañstwowych Adama Loreta – inicjatora powo³anego ju¿ w 1933 roku Przysposobienia Wojskowego Leœników. Aresztowany przez NKWD w pierwszych dniach
sowieckiego najazdu, zgin¹³ w Zwi¹zku Sowieckim.
“Tragiczny los AKowców” – to pe³na
goryczy ekspozycja represjonowanych
leœników i drzewiarzy przez w³adze sowieckie. Zwiedzaj¹cy s¹ pe³ni wdziêcznoœci za upamiêtnienie tych, którzy nie doczekali prawdziwie wolnej Ojczyzny. Bezwzglêdne represje stosowa³y w³adze so-

wieckie wobec leœników z Armii Krajowej,
widz¹c w nich zagro¿enie dla radzieckiego komunizmu. Najwiêksza deportacja
leœników wraz z rodzinami w syberyjskie
bezkresy mia³a miejsce w lutym 1940 roku.
W ekspozycjach znajduj¹ siê zdjêcia i dokumenty leœników i drzewiarzy wywiezionych do ³agrów.
Zes³ani na Syberiê i bezkresy Zwi¹zku
Sowieckiego zatrudniani byli w pracach
ponad ludzkie si³y, tracili zdrowie i ¿ycie.
Liczba Polaków, którzy zginêli w Zwi¹zku
Sowieckim jest trudna do ustalenia. Liczy
siê ich w setkach tysiêcy. Ekspozycje
wschodniej gehenny Polaków staj¹ siê dla
zwiedzaj¹cych uzupe³nieniem odleg³ych
cenzurowanych przez w³adze komunistyczne lekcji historii.
W sali kominkowej Domu Pamiêci znajduj¹ siê wybrane fragmenty ekspozycji z
poprzednich lat. W ekspozycji “Oddzia³y
partyzanckie leœników” pokazano kadrowy oddzia³ partyzancki leœników – batalion “Las” Armii Krajowej, zaœ w ekspozycji “Lasy Œl¹skie w Polsce Walcz¹cej” oddzia³ partyzancki “Hardego” kpt. Gerarda
WoŸnicy i “Twardego” ppor. Stanis³awa
Wencela. Wœród partyzantów tych oddzia³ów by³o wielu leœników i drzewiarzy.

Kolejna ekspozycja to: “Ostêpy leœne
w s³u¿bie mjr. Hubala”. Mg³a tajemnicy, jaka
osnu³a miejsce pochówku mjr. Hubala
przez Niemców jest czêsto pocz¹tkiem
dysputy o polskim oficerze, który dotrzyma³ z³o¿onej przysiêgi - walki z najeŸdŸc¹
na ojczystej ziemi do kresu ¿ycia.
Spalski Panteon Leœników to tak¿e
Koœció³ Polowy Armii Krajowej wzniesiony w 1992 roku przez leœników Nadleœnictwa Spa³a. Zwiedzaj¹cy staj¹ pe³ni zadumy przed stacjami drogi krzy¿owej Koœcio³a Polowego, na których splataj¹ siê
dwa motta: religijne i ¿o³nierskie. Koœció³
Polowy sta³ siê ho³dem i upamiêtnieniem
walki ”Akowców” o woln¹ i niepodleg³¹
Polskê.

Frekwencja

Dom Pamiêci w 2005 roku zwiedzi³o
4 670 osób. Zwiedzaj¹cymi byli g³ównie
uczestnicy kursów i konferencji odbywaj¹cych siê w spalskich oœrodkach wczasowych. Znacz¹ liczbê stanowili uczestnicy wycieczek autokarowych. M³odzie¿
szkolna zwiedza Dom Pamiêci najczêœciej
grupowo – jako wycieczki szkolne, uczestnicy letnich kolonii, obozów harcerskich i
zgrupowañ sportowych. Du¿a frekwencja
zwiedzaj¹cych mia³a miejsce w dniach
Do¿ynek Prezydenckich, Jarmarków Spalskich, Zlotu Harcerskiego i Spalskiego
Hubertusa. Wœród goœci powy¿ej wymienionych imprez rozprowadzane by³y wizytówki
Domu Pamiêci, co przyczyni³o siê do u³atwienia zwiedzaj¹cym lokalizacji Panteonu
Pamiêci Leœników i Drzewiarzy Polskich.
W imieniu harcerzy uczestnicz¹cych w Zlocie delegacja Hufca z Brzezin z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów i zapali³a znicze pod tablic¹
poœwiêcon¹ “Harcerkom spalskim” – córkom leœników – rozstrzelanym w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrick.

Pomnik upamiêtniaj¹cy leœników - ofiary II wojny œwiatowej.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Uroczysty charakter nabiera³y dni zwiedzania Domu Pamiêci przez leœników i
drzewiarzy z racji odbywanych w Spale
konferencji oraz spotkañ kombatanckich.
Dom Pamiêci zwiedzali goszcz¹cy w Nadleœnictwie Spa³a ksiê¿a kapelani leœników
polskich i kó³ ³owieckich. Szczególn¹ rangê mia³o zwiedzenie Domu Pamiêci przez
ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczoroskiego z towarzysz¹cymi mu osobistoœciami. Wœród tekstów
wpisuj¹cych siê do kroniki Domu Pamiêci
s¹ teksty w obcych jêzykach – to zwiedzaj¹cy z wielu pañstw œwiata.
W pe³ni zadumy zwiedzaj¹ Dom Pamiêci cz³onkowie rodzin poleg³ych leœników i drzewiarzy. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ w rodzinach tych przekazuje
siê tradycje pamiêci najm³odszemu pokoleniu – wnukom poleg³ych leœników i
drzewiarzy.

Zwiedzanie

S³owo “¿ywe” stanowi¹ce wstêp informacyjny o Spalskim Panteonie Pamiêci
leœników i drzewiarzy jest przekazywane
zwiedzaj¹cym przez kustosza Domu Pamiêci. Nastêpnie, ogl¹danie ekspozycji
przechodzi zazwyczaj w rodzaj zwiedzania indywidualnego. W tym czasie nastrój
godny temu miejscu wprowadzaj¹ melodie i s³owa wybranych pieœni ¿o³nierskich,
partyzanckich i patriotycznych. Brzmienie
melodii jest odpowiednio wyciszone. W
miarê potrzeby kustosz kontynuuje prelekcjê ogóln¹ lub nawi¹zuje rozmowy indywidualne.
Zwiedzaj¹cy otrzymuj¹ foldery: “ Panteon Pamiêci Leœników i Drzewiarzy Polskich”, “Leœny Kompleks Promocyjny –
Lasy Spalsko-Rogowskie”, “Lasy SpalskoRogowskie – edukacja”, “Lasy SpalskoRogowskie – ochrona przyrody” oraz

W Izbie Pamiêci.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

ksi¹¿ki “Koœció³ Polowy AK w Spale”,
“Cierniste drogi ¿o³nierzy AK”, “Szumi las
wokó³ nas”, “Lasy spalskie” i “Œwiêty Hubert wróci³ do Spa³y”.

Oferta i wspó³praca

Dom Pamiêci spe³nia swoje pos³annictwo przekazywania zwiedzaj¹cym prawdy
o wojennym etosie polskich leœników i
drzewiarzy. W ofercie edukacyjnej dla
zwiedzaj¹cych s¹ prelekcje z filmami video, a dla m³odzie¿y szkolnej równie¿
muzealne lekcje historii. Inne pomoce dydaktyczne to: zdjêcia, plansze, albumy, foldery, taœmy filmowe, p³yty DVD, CD.
Wspó³praca w zakresie edukacji z administracj¹ Nadleœnictwa Spa³a w celu
koordynacji edukacji historycznej z edukacj¹ leœn¹, ponadto z przewodnikami turystycznymi celem ukierunkowania trasy
zwiedzania interesuj¹cych miejsc i obiektów w okolicy.
Stanis³aw Paw³owski

Kadra i udostêpnianie

Dom Pamiêci obs³uguje kustosz – historyk mgr Stanis³aw Paw³owski we wspólpracy z administracj¹ leœn¹ Nadleœnictwa
Spa³a. Wstêp do Domu Pamiêci jest bezp³atny. Dni i godziny zwiedzania: czwartek i niedziela w godz. 1000-1300 i 1400-1600,
oprócz Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku, Œwi¹t Wielkanocnych i Bo¿ego
Cia³a. Mo¿liwoœæ zwiedzania w innych terminach, po wczeœniejszym uzgodnieniu
z kustoszem.
Adres: Dom Pamiêci, ul. Moœcickiego 21,
97-214 Spa³a. Tel. 044 725 70 57, kom.
602 470 540.

W Izbie Ho³du. Fot. Marek Leszczyñski

OŒRODKI EDUKACJI LEŒNEJ

9

Oœrodek Jagielloñskie.
Fot. Krzysztof Zamojski

O

RDLP w Bia³ymstoku

œrodek Edukacji Leœnej Jagielloñskie dzia³a w Nadleœnictwie Bia³owie¿a, w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Bia³owieska na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku. Zosta³ utworzony w 1998 roku. Realizowany
program edukacyjny obejmuje m.in. tematykê z zakresu ochrony
przyrody i œrodowiska, historii leœnictwa, hodowli, ochrony i u¿ytkowania lasu, œrodowiska geograficznego i kulturotwórczej roli lasu.

Oœrodek ma do dyspozycji 50 miejsc
w salach edukacyjnych, bibliotekê, sprzêt
audiowizualny oraz miejsce ogniskowe.
Zrekultywowano przy nim ¿wirowniê, która wykorzystywana jest jako geologiczny
punkt dydaktyczny oraz naturalny amfiteatr.
Zajêcia organizowane przez Oœrodek
Jagielloñskie i Nadleœnictwo Bia³owie¿a
to w wiêkszoœci lekcje terenowe maj¹ce
charakter wycieczki edukacyjnej, rzadziej warsztaty terenowe, realizowane
najczêœciej na trasie œcie¿ki dydaktycznej Krajobrazy Puszczy lub w lesie otaczaj¹cym Oœrodek. Edukacj¹ zajmuje siê
specjalista ds. ekologii i edukacji wspomagany doraŸnie przez kierownictwo
i S³u¿bê Leœn¹ nadleœnictwa.
Oœrodek Jagielloñskie zwiedza ponad
4,5 tys. osób rocznie, zaœ w zajêciach edukacyjnych uczestniczy 2,5 tys. osób.
W czasie pobytu odwiedzaj¹cy zapoznaj¹
siê z wystawami i tablicami edukacyjnymi
oraz otrzymuj¹ bezp³atne materia³y edukacyjne i informacyjne o Puszczy Bia³owieskiej. Nasz¹ rol¹ w tej formie edukacji
jest udzielanie odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê pytania.
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Œcie¿ki edukacyjne

Szlak Dêbów Królewskich – najstarsza
œcie¿ka edukacyjna, istniej¹ca od 1978 r.,
znajduje siê w uroczysku Stara Bia³owie¿a. Prezentowane jest na niej zgrupowanie starych dêbów rosn¹cych w miejscu
dawnej osady, Sêdziwym dêbom nadano
imiona Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich i Królów Polskich (niektóre upamiêtniaj¹ ich ma³-

Wejœcie na œcie¿kê Puszczañskie drzewa.
Fot. Krzysztof Zamojski

¿onki). Odnosz¹c siê w kilku zdaniach
do zwi¹zków z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ podkreœla siê ich zas³ugi dla tego miejsca lub
wytyka zaniedbania. D³ugoœæ trasy wynosi 1,5 km.
Miejsce Mocy – uroczysko owiane legend¹ przedchrzeœcijañskiego kultu,
a ponadto miejsca o du¿ym promieniowaniu energetycznym. Wystêpuj¹ tu niezwyk³e, wielopienne formy drzew oraz skupisko g³azów. D³ugoœæ trasy wynosi 2,5 km.
Krajobrazy Puszczy – na trasie mo¿na
zaobserwowaæ skutki dzia³alnoœci i wp³yw
cz³owieka na œrodowisko przyrodnicze, budowê lasu, a ponadto podejmowane s¹ zagadnienia z zakresu ochrony lasu i przyrody. Œcie¿ka biegnie przez skraj osady Bia³owie¿a, zalesione grunty porolne, rezerwat
Wysokie Bagno (przypominaj¹cy syberyjsk¹ tajgê). Przy odrobinie szczêœcia
mo¿na tu zaobserwowaæ bobry, które czêsto ¿eruj¹ w pobli¿u œcie¿ki nad rzek¹ Narewk¹. Zwiedzanie tej trasy koñczy siê
w Oœrodku Edukacji Leœnej Jagielloñskie.
D³ugoœæ œcie¿ki wynosi 4,5 km.
Dwie œcie¿ki ¯ebra ¿ubra i Puszczañskie drzewa spinaj¹ symbolicznie w jedn¹
pêtlê œwiat roœlin i zwierz¹t Puszczy Bia³owieskiej. Id¹c nimi dochodzi siê do Rezerwatu Pokazowego Zwierz¹t Bia³owieskiego Parku Narodowego. Na trasie mo¿na
podziwiaæ ca³¹ gamê zbiorowisk roœlinnych z siedliskami wilgotnymi, które pokonujemy po k³adkach. Tablice edukacyjne ustawione na trasie œcie¿ki s¹ dwujêzyczne polsko-angielskie. Teren Puszczy
Bia³owieskiej odwiedza wielu cudzoziemców (rocznie ponad 10 tys. osób). Trasa
Puszczañskie Drzewa ma d³ugoœæ 3 km,
natomiast trasa ¯ebra ¯ubra – 4,5 km.

Wspó³praca

W zakresie edukacji i turystyki wspó³pracujemy z naszymi s¹siadami: Nadleœnictwem Hajnówka i Nadleœnictwem
Browsk. Naszym s¹siadem jest równie¿
Bia³owieski Park Narodowy z du¿ym zapleczem edukacyjno-muzealnym. Wspólnie

Wiaty w Bia³owie¿y.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Oœrodek Edukacji Wojciechówka

staramy siê, aby nasze oferty edukacyjne
nie pokrywa³y siê, natomiast w mo¿liwie du¿ym zakresie – uzupe³nia³y co do wiedzy
przyrodniczej i historycznej.
Lista wspó³pracuj¹cych z Oœrodkiem
podmiotów jest d³uga, czêœæ z nich to
wspó³pracownicy sezonowi, jak np. organizatorzy rajdów harcerskich, imprez artystycznych i samorz¹dowych. Czêœæ to
wspó³pracownicy stali. Nale¿¹ do nich:
Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bia³owie¿y, Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Bia³owie¿y, Dom Dziecka, Zespó³ Szkó³ z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania z Hajnówki.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wa¿n¹ dziedzin¹
naszych dzia³añ jest prowadzenie praktyk
zawodowych dla uczniów Zespo³u Szkó³
Leœnych w Bia³owie¿y. Z tym zagadnieniem (jako ¿e jest to edukacja wewn¹trzœrodowiskowa) wi¹¿e siê te¿ organizacja
pobytu leœników przyje¿d¿aj¹cych na teren Puszczy Bia³owieskiej z ró¿nych stron
Polski i Europy. Nadleœnictwo wspó³pracuje z Ko³em Przewodników PTTK w zakresie podnoszenia kwalifikacji przewodnickich organizuje szkolenia w terenie oraz w
Oœrodku Jagielloñskie. Obiekty edukacyjne i turystyczne Nadleœnictwa Bia³owie¿a
odwiedza rocznie oko³o 50 tys. turystów.
Krzysztof Zamojski

Udostêpnianie i kontakt

Edukacjê przyrodniczo-leœn¹ w Oœrodku Jagielloñskie prowadzi specjalista
ds. ekologii i edukacji. Ponadto osob¹ zaanga¿owan¹ w edukacjê jest in¿ynier nadzoru w Nadleœnictwie Bia³owie¿a. DoraŸnie udzia³ w edukacji bior¹ równie¿: nadleœniczy, zastêpca nadleœniczego oraz
leœniczowie. Op³aty za zwiedzanie nie s¹
pobierane. Oœrodek otwarty jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 900-1500.
Tel. (085) 681 29 71,
e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

O

œrodek Edukacji Leœnej Wojciechówka utworzony zosta³
w Rucianem Nidzie przy Nadleœnictwie Maskuliñskie,
w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Mazurskie, na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku.
Oœrodek jest po³o¿ony na terenie XIXwiecznej wy³uszczarni nasion im. Zdzis³awa Boroñskiego w Rucianem Nidzie. Mieœci siê w zaadaptowanym do celów edukacyjnych zabytkowym magazynie szyszek, zbudowanym w latach 1890-92.

Wyposa¿enie Oœrodka

W oœrodku znajduje siê sala konferencyjna mieszcz¹ca 120 osób, wyposa¿ona
w sprzêt multimedialny (audio, wideo,
komputer przenoœny z projektorem, apa-

Formy edukacji

1
2

1. Oœrodek Wojciechówka
2. Oœrodek Jagielloñskie

rat cyfrowy, rzutnik do folii, ekran 2,5x2m)
i nag³oœnienie. W obiekcie jest te¿ kuchnia z zestawem naczyñ, szatnia, magazyn,
toalety, w tym jedna przystosowana dla
osób niepe³nosprawnych. Oœrodek jest
wyposa¿ony w zbiory entomologiczne z
Puszczy Piskiej, tablice z chronionymi gatunkami roœlin, zwierz¹t i grzybów, mapê
LKP Lasy Mazurskie o wymiarach
2,5x2,5m, eksponaty spreparowanych
zwierz¹t (m.in.: ¿ubr, ³oœ, jeleñ, bóbr, bielik, bataliony, puchacz, muflon i in.), filmy
o tematyce przyrodniczej i zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, zbiór siekier i innych dawnych narzêdzi u¿ywanych do prac w lesie.
Spotkania edukacyjne obejmuj¹ takie
formy jak: prelekcje, pogadanki, elementy wyk³adów z æwiczeniami, wyk³ady po³¹czone ze wspó³zawodnictwem, prowadzone w oparciu o materia³y w³asne i filmy o tematyce przyrodniczej i gospodarczej. Nadrzêdnym celem tego typu spotkañ jest uzupe³nianie wiedzy i nabywanie nowych umiejêtnoœci w oparciu o programy nauczania realizowane w szko³ach.
Oferta skierowana do studentów i osób
doros³ych obejmuje przede wszystkim
prezentacjê walorów przyrodniczych,
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zasobów i dzia³añ powadzonych przez
nadleœnictwo.
Konkursy s¹ form¹ edukacji, która cieszy siê najwiêkszym zainteresowaniem.
Przygotowywane s¹ g³ównie we wspó³pracy ze szko³ami. Obejmuj¹ wiedzê zdobywan¹ podczas edukacji szkolnej w ramach
programów nauczania oraz podczas specjalnych zajêæ obejmuj¹cych tematykê z
zakresu leœnictwa i ochrony przyrody.
Sprawdzane s¹ nastêpnie w formule
wspó³zawodnictwa i czynnego uczestnictwa w zaj¹ciach. Przedsiêwziêcia te ukierunkowane s¹ g³ównie na kreowanie za-

Jedn¹ z form edukacji w Wojciechówce s¹
konkursy o tematyce leœnej

XIX-wieczna wy³uszczarnia w Rucianem
Nidzie

W edukacyjnej wiacie przy wy³uszczarni.
Fot. Tadeusz Chrzanowski
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chowañ i nabywanie umiejêtnoœci prowadz¹cych do ograniczenia zaœmiecania œrodowiska naturalnego. Dominuj¹ formy plastyczne, których tematyka wymaga posiadania wiedzy na temat otaczaj¹cej przyrody i sk³ania do kreowania zachowañ proekologicznych.
Z pozosta³ych form edukacji prowadzonych przez nadleœnictwo na uwagê
zas³uguj¹ wystawy tworzone przez dzieci
i uczniów szczególnie zaanga¿owanych w
zdobywanie wiedzy o œrodowisku. Wystawy staj¹ siê coraz bardziej popularn¹
form¹ edukacji, w któr¹ anga¿uj¹ siê
uczniowie ró¿nych szkó³ tworz¹c wspólne przedsiêwziêcia.
Przy Nadleœnictwie Maskuliñskie istnieje od 2002 r. Zespó³ Sygnalistyki i Muzyki Myœliwskiej “Galindowe Rogi”, który
bierze udzia³ w wielu konkursach oraz spotkaniach propaguj¹c kulturê i obyczaje myœliwskie.
W 2005 r. zosta³a zorganizowana
wspólnie z nadleœnictwami LKP Lasy Mazurskie I edycja kursu dla przewodników
po Puszczy Piskiej. W kursie obejmuj¹cym
11 spotkañ w ró¿nych miejscach na terenie Puszczy Piskiej wziê³o udzia³ 23 osoby g³ównie z nadleœnictw LKP Lasy Mazurskie, a tak¿e nauczyciele i przewodnicy turystystyki.

Obiekty towarzysz¹ce

Zabytkowa Wy³uszczarnia Nasion im.
Zdzis³awa Boroñskiego (wieloletniego jej
kierownika), typu PENTZ, jest udostêpniona do zwiedzania. Najstarszy budynek Wy³uszczarni pochodzi z 1890 roku. Mo¿na
tu zobaczyæ od lat niezmieniony cykl produkcyjny i urz¹dzenia s³u¿¹ce do ³uszczenia nasion. Obecnie Wy³uszczarnia jest
wyposa¿ana tak¿e w nowoczesn¹ liniê
technologiczn¹ do ³uszczenia i “obróbki”
nasion.
Leœna Œcie¿ka Dydaktyczna Jezioro
Chudek ma d³ugoœæ 1,6 km. Œcie¿ka rozpoczyna siê przy wy³uszczarni nasion i
przebiega wokó³ jeziora Chudek. Na trasie œcie¿ki prezentowane s¹ m.in.: gr¹d
jako przyk³ad siedliska leœnego, œlady
dzia³alnoœci bobrów, przyk³ady trwa³oœci
i ró¿nych funkcji lasu, zarastaj¹ce jezioro
eutroficzne z grzybieniem bia³ym, sukcesja naturalna pastwiska, siedliska podmok³e wokó³ jeziora.
Œcie¿ka ma na celu poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o lesie oraz kszta³towanie postaw, zachowañ i œwiadomoœci
ekologicznej uczestników edukacji. Edukacja prowadzona jest w oparciu o walory przyrodnicze terenu. W przypadku dzieci i m³odzie¿y szkolnej tak¿e na podstawie programów nauczania, w oparciu o
przyrodnicze i krajobrazowe walory oraz
infrastrukturê edukacyjn¹.
Tematyka prezentowana na trasie
œcie¿ki skierowana jest do wszystkich grup

wiekowych i zawodowych. Edukacja
mo¿e odbywaæ siê indywidualnie w oparciu o tablice informacyjne lub z przewodnikiem z nadleœnictwa.
Ogródek dendrologiczny przy Oœrodku Edukacji Leœnej w Rucianem Nidzie
skupia niemal wszystkie wystêpuj¹ce w
Puszczy Piskiej gatunki drzew i krzewów.
Celem tego obiektu jest umo¿liwienie praktycznej nauki rozpoznawania gatunków
roœlin drzewiastych wystêpuj¹cych w
Puszczy Piskiej. W 2005 r. ekspozycja zosta³a powiêkszona o stojak z przekrojami
drzew oraz przekrój ponad 300 – letniego
dêba.
Leœna Wiata Edukacyjna na terenie
wy³uszczarni nasion stwarza mo¿liwoœæ
prowadzenia zajêæ w terenie. Jest ona
wyposa¿ona w sto³y i ³awy, a tak¿e w palenisko.
Leœna Œcie¿ka Dydaktyczna “Ruciañski las – szlakiem starych dêbów” posiada w³asny parking i prowadzi przez tereny o du¿ym zró¿nicowaniu przyrodniczym
i topograficznym dwoma szlakami o d³ugoœci 2,5 i 4 km. Œcie¿ka biegnie przez
lasy o du¿ym stopniu naturalnoœci, ze starymi dêbami, przez tereny podmok³e i zalewane. Dla udostêpnienia trasy zosta³ wykonany most przez ciek wodny, pomost
dla ukazania walorów krajobrazowych i
przyrodniczych jeziora Gaik oraz podesty
prowadz¹ce przez ols, teren podmok³y
i punkt widokowy nad jeziorem Guzianka.

Frekwencja i wspó³praca

W ró¿nych formach edukacji leœnej
organizowanych przez Nadleœnictwo Maskuliñskie, g³ównie na bazie Oœrodka Edukacji Leœnej i œcie¿ek dydaktycznych w
2005 r. wziê³o udzia³ ponad 9 tys. osób.
Oœrodek wspó³pracuje g³ównie z miejscowymi szko³ami wspó³organizuj¹c ró¿ne formy edukacji przyrodniczo – leœnej.
Wspó³praca jest podejmowana równie¿ z
oœrodkami edukacji w nadleœnictwach LKP
Lasy Mazurskie oraz z Oœrodkiem Edukacji Przyrodniczej PAN Popielno i Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Tekst i zdjêcia: Rafa³ Sienkiewicz

Udostêpnienie i kontakt

Oœrodek jest udostêpniany szko³om
nieodp³atnie od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 700-1500, po wczeœniejszym
ustaleniu dok³adnego terminu wizyty.
Osob¹ obs³uguj¹c¹ oœrodek jest starszy
specjalista ds. ekologii Rafa³ Sienkiewicz.
Adres: Nadleœnictwo Maskuliñskie,
ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane Nida,
tel. 087 424 16 00,
Oœrodek Edukacji Leœnej Wojciechówka,
Wy³uszczarnia Nasion, tel. 087 423 10 10
e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl

Oœrodek Edukacji Muza w Nadleœnictwie Wejherowo. Fot. Marzena Wysocka

wych, ilustrowany slajdami, foliogramami
lub filmem (odbywa siê w sali wyk³adowej
Oœrodka) oraz czêœci terenowej, która
przeprowadzana jest w pobliskim lesie
i polega na obserwacji, wykonywaniu pomiarów oraz wype³nieniu kart pracy.
Realizowane tematy (dostosowane s¹
do wieku odbiorców): Leœnik gospodarzem lasu, Mieszkañcy lasu – zwierzêta
znane i nieznane, Mikroklimat lasu, Warstwowa budowa lasu, Typy lasów, Zagro¿enia i sposoby ochrony lasu, Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów leœnych,
Formy ochrony przyrody na terenie Nadleœnictwa Wejherowo.

Obiekty towarzysz¹ce

Na terenie Nadleœnictwa Wejherowo
znajduj¹ siê trzy œcie¿ki dydaktyczne (Las
za Muz¹, Puszcza Dar¿lubska oraz Okolice Jeziora Orle) przygotowane w celu

Oœrodek Edukacji

Nadleœnictwo Wejherowo posiada w³asny Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej Muza, znajduj¹cy siê w œrodku cennego pod wzglêdem przyrodniczym kompleksu leœnego Puszczy Dar¿lubskiej.
W Oœrodku znajduje siê sala wyk³adowa
(na 40 osób) z mo¿liwoœci¹ projekcji slajdów, filmów video, CD oraz DVD i prezentacji multimedialnych. Ponadto urz¹dzona jest sta³a ekspozycja tematyczna, na
któr¹ sk³adaj¹ siê:
1) sala dydaktyczna Œwiat Zwierz¹t –
gdzie prezentowane s¹ eksponaty spreparowanych ptaków i ssaków zamieszkuj¹cych polskie lasy, mo¿na siê dowiedzieæ
o ich zwyczajach oraz cechach u³atwiaj¹cych rozpoznawanie ich w naturze,
2) sala dydaktyczna Œwiat Roœlin –
eksponowane s¹ tu gabloty tematyczne:
pêdownik (zbiór pêdów drzew i krzewów),
ksyloteka (zbiór ró¿nych wa³ków drewna
do rozpoznawania po korze), zbiór liœci,
nasion i szyszek,
3) sala dydaktyczna Gospodarka leœna – prezentujemy tu profile glebowe
ró¿nych typów siedliskowych lasu sporz¹dzone na terenie nadleœnictwa, zagad-

nienia zwi¹zane z ochron¹ lasu, narzêdzia
u¿ywane w leœnictwie dawniej i dziœ.
Na wyposa¿eniu Oœrodka znajduje siê
zbiór biblioteczny z ponad 500 tytu³ami
(encyklopedie przyrodnicze, atlasy, klucze
do oznaczania roœlin i zwierz¹t itp.) wykorzystywany w trakcie prowadzenia zajêæ.
W pomieszczeniach Oœrodka organizowane s¹ wystawy tematyczne, np. pokonkursowe: fotograficzne i plastyczne.

Oferta edukacyjna

Istnieje mo¿liwoœæ zwiedzania obiektu z przewodnikiem a tak¿e przeprowadzenia zajêæ tematycznych w lesie. Celem zajêæ jest zapoznanie uczestników z
wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi przy u¿yciu mapy, lupy, kompasu oraz
przyrz¹dów do pomiaru wysokoœci i œrednicy drzewa. Zdobywanie wiedzy polega
na bezpoœrednim zaanga¿owaniu dzieci
i m³odzie¿y w proces poznawczy poprzez
wykonywanie prostych obserwacji, pomiarów oraz opracowanie i prezentacje
wyników.
Zajêcia sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci:
kameralnej, która stanowi wyk³ad teoretyczny, bêd¹cy wstêpem do zajêæ tereno-

przeprowadzania zajêæ terenowych z zakresu edukacji leœnej. Na œcie¿kach znajduj¹ siê liczne tablice omawiaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ i
prac¹ leœników. Przy Oœrodku Muza maj¹
swój pocz¹tek dwie œcie¿ki przyrodnicze.
Dla dzieci m³odszych przeznaczona jest
krótsza i ³atwiejsza – Las za Muz¹ o ³¹cznej
d³ugoœci ok.1,5 km, a d³u¿sza (ok. 4 km
d³ugoœci) i z trudniejsz¹ tematyk¹ wykorzystywana jest dla gimnazjalistów i licealistów. Ponadto, przy Oœrodku znajduje
siê wiata dla 60 osób, z mo¿liwoœci¹ bezpiecznego rozpalenia ogniska.

Frekwencja

Oœrodek odwiedza co roku ok. 3 tysiêce osób. G³ównie s¹ to zorganizowane
grupy szkolne, z tego ponad 70 proc. ze
szkó³ podstawowych. Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych korzysta z bogatej oferty dydaktycznej w po³¹czeniu z zajêciami terenowymi (“lekcje w lesie”) na pobliskich œcie¿kach dydaktycznych. Najbardziej obleganymi miesi¹cami s¹: maj, czerwiec oraz
wrzesieñ i paŸdziernik.

Wspó³praca w edukacji

Pracownicy Nadleœnictwa Wejherowo
od lat bior¹ czynny udzia³ w edukacji przyrodniczo-leœnej organizuj¹c seminaria
i lekcje poœwiêcone problemom ochrony
przyrody, liczne konkursy, zajêcia terenowe, wystawy promuj¹ce ochronê przyrody i sponsoruj¹c imprezy o tematyce

OŒRODKI EDUKACJI LEŒNEJ

13

RDLP w Gdañsku

O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej Muza powsta³ w 1998 r.
w Nadleœnictwie Wejherowo, w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Oliwsko-Dar¿lubskie, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku.

leœnej. W dalszym ci¹gu dzia³alnoœæ edukacyjna oparta jest na rozpoznaniu oczekiwañ i potrzeb spo³ecznoœci lokalnej.
W tym celu nadleœnictwo inicjuje szereg
spotkañ z w³adzami samorz¹dowymi, dyrektorami i nauczycielami szkó³.
Nadleœnictwo Wejherowo wspó³pracuje z poni¿szymi podmiotami w nastêpuj¹cym zakresie:
• Szko³y (podstawowe, gimnazja, licea,
szko³y ponadgimnazjalne) – udzia³ leœników
w apelach, lekcjach, pogadankach, wspólnej organizacji spotkañ ekologicznych, Akcji Sprz¹tania Œwiata, zielonych lekcjach,
ekogimnazjadach, sejmikach ekologicznych, rajdach, warsztatach, konkursach,
wystawach, dokarmianiu zwierzyny,

• Nadmorski Park Krajobrazowy –
wspólna organizacja spotkañ ekologicznych, pikników naukowych, festynów
i warsztatów ekologicznych,
• Liga Ochrony Przyrody – wspólna
organizacja konkursów, wystaw, festynów
i spotkañ ekologicznych,
• Wejherowskie Centrum Kultury –
wspólna organizacja wystaw, pomoc w organizacji festynów i imprez ekologicznych,
• Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej - wspólna organizacja wystaw,
pomoc w organizacji festynów i imprez
ekologicznych,
• Centrum Handlowe Kaszuby wspólna organizacja wystaw,
• Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego – po-

1
2

1. Oœrodek MUZA
2. Izba Edukacyjna w Nadl. Gdañsk

gadanki na obozach, sprz¹tanie terenów
leœnych i ochrona przeciwpo¿arowa terenów leœnych,
• Ochotnicza Stra¿ Po¿arna – pogadanki i ochrona przeciwpo¿arowa terenów
leœnych,
• Ko³a ³owieckie – akcje dokarmiania
zwierzyny,
• Biura turystyczne – zielone lekcje
i zielone szko³y,
• Samorz¹dy lokalne – spotkania na
tematy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska,
zagospodarowaniem turystycznym, zaœmiecaniem terenów leœnych, organizacj¹
Akcji Sprz¹tania Œwiata,
• Kaszubski Uniwersytet Ludowy
– wyk³ady z ochrony przyrody i edukacja
przyrodniczo-leœna.
Marzena Wysocka

Spotkanie z przyrod¹ na œcie¿ce dydaktycznej. Fot. Marzena Wysocka

Zajêcia w Oœrodku Muza. Fot.Nadleœnictwo Wejherowo
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Udostêpnianie i kontakt

Osob¹ obs³uguj¹c¹ Oœrodek jest Izabela Kashyna-Pleskot – specjalista SL (wykszta³cenie wy¿sze leœne) oraz w przypadku nieobecnoœci osobami zastêpuj¹cymi
s¹: Kornelia Odrzywo³ek, Joanna Daszkowska – podleœniczy i Adam Semmerling
– podleœniczy.
Aby skorzystaæ z oferty edukacyjnej
Oœrodka Muza nale¿y umówiæ siê telefonicznie na konkretny termin oraz ustaliæ
tematykê zajêæ, pod nr tel. (058) 672 98 06
lub do sekretariatu (058) 672 98 01,
e-mail: izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl.
Oœrodek jest czynny od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 700-1500 (po wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Odp³atnoœæ wynosi 2,00 z³ od osoby za
zwiedzanie oœrodka.
Adres: Nadleœnictwo Wejherowo,
ul. Sobieskiego 247 B, 84-200 Wejherowo
Tel.: (058) 672 98 16 lub do sekretariatu
(058) 672 98 01
e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

Zajêcia w izbie edukacyjnej

W

siedzibie Nadleœnictwa
Gdañsk w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Lasy
Oliwsko-Dar¿lubskie na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Gdañsku funkcjonuje izba przyrodniczo-leœna. Korzystaj¹ z niej g³ównie
dzieci, m³odzie¿ i nauczyciele
szkó³ trójmiasta.

Trzy pomieszczenia

Izba znajduje siê na poddaszu siedziby
nadleœnictwa. Budynek nadleœnictwa otoczony jest niewielkim parkiem, w którym

krojów pni drzew leœnych oraz kolekcja
przedmiotów znalezionych w drewnie:
g³ównie od³amków, ale mo¿na te¿ zobaczyæ lufê karabinu czy wojskowy bagnet
wroœniêty ca³kowicie w pieñ drzewa.
Od³amki s¹ nie tylko pami¹tk¹ po walkach
toczonych wokó³ trójmiasta ale równie¿
du¿ym problemem gospodarczym.
W trzeciej czêœci izby dydaktycznej
uczestnicz¹cy w zajêciach mog¹ ogl¹daæ
filmy o tematyce koresponduj¹cej z tematyk¹ zajêæ.

Tematy zajêæ

Przyk³ady tematów realizowanych na
zajêciach w izbie przyrodniczo – leœnej:
leœnik i jego praca, zwierzêta, które spotkamy w naszym lesie i te, których ju¿ nie
ma, nauka rozpoznawania drzew leœnych,
zagro¿enia naszych lasów. Tematy te realizowane s¹ w zakresie i proporcjach zale¿nych od potrzeb i propozycji osób bior¹cych udzia³ w zajêciach.

Œcie¿ki edukacyjne

W odleg³oœci ok. 3 km od izby dydaktycznej znajduje siê œcie¿ka edukacyjna
Lasy Chyloñskie. Œcie¿ka o d³ugoœci ok.
2,5 km biegnie po urozmaiconym terenie
wysoczyzny morenowej. Tablice ustawione na œcie¿ce popularyzuj¹ gospodarkê
leœn¹. Na koñcu œcie¿ki znajduje siê nowowybudowany, wkomponowany w krajobraz, drewniany budynek, który w najbli¿szym czasie równie¿ ma pe³niæ funkcje edukacyjne.
Ciekawym obiektem edukacyjnym
znajduj¹cym siê na terenie nadleœnictwa
jest inna œcie¿ka edukacyjna Górki
wschodnie. Œcie¿ka powsta³a w wyniku
wspó³pracy Nadleœnictwa Gdañsk, Towarzystwa Przyjació³ Wyspy Sobieszowskiej
oraz Stacji Ornitologicznej PAN. Miasto
Gdañsk sfinansowa³o budowê dwóch platform widokowych pozwalaj¹cych na obserwacjê ptaków w rezerwacie Ptasi Raj.
Tekst i zdjêcia: Witold Ciechanowicz

Kontakt

Zajêcia w izbie dydaktycznej prowadzi
mgr in¿. leœnictwa, absolwent kursów
z zakresu edukacji przyrodniczo-leœnej.
W zajêciach edukacyjnych mo¿na braæ
udzia³ po wczeœniejszym umówieniu siê.
Kontakt: Witold Ciechanowicz,
w.ciechanowicz@gdansk.lasy.gov.pl,
tel. (058) 667 42 57,
strona internetowa Nadleœnictwa Gdañsk:
www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl
Rozwi¹zywanie testu w „kiosku multimedialnym”
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ustawiono tablice edukacyjne. Sama izba
sk³ada siê z trzech pomieszczeñ. Pierwsza
sala poœwiêcona jest historii leœnictwa. Zobaczymy tu ekspozycjê odrestaurowanych,
zabytkowych mebli (biurko leœniczego, szafa), poznamy historiê munduru leœnego, zobaczymy stare dokumenty, narzêdzia leœne
oraz przedwojenne, rêcznie pisane skrypty
studentów wydzia³u leœnego Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Najwiêksze zainteresowanie budzi jednak
drewniana makieta lasu (istniej¹cego w terenie, rzeczywistego oddzia³u leœnego) wykonana przez Liceum Sztuk Plastycznych w
Gdyni pod kierunkiem profesor Janiny Gajskiej-Bruzdowicz.
G³ówne pomieszczenie izby to sala
z dioram¹ ze spreparowanymi zwierzêtami
i ptakami, jakie mo¿na (lub mo¿na by³o) zobaczyæ w lasach otaczaj¹cych trójmiasto.
Równie wielkie emocje jak spreparowane
zwierzêta budzi wœród bior¹cych udzia³
w zajêciach dzieci i m³odzie¿y dotykowy
ekran kiosku multimedialnego. Wchodz¹cych wita g³os ptaka leœnego. Ekran pozwala
zwiedzaj¹cym obejrzenie rysunku s³uchanego w³aœnie ptaka lub wybranie z kilkunastogatunkowej listy dowolnego innego gatunku. Podczas prowadzenia zajêæ uzupe³nieniem dioramy jest multimedialna prezentacja ³¹cz¹ca film, obraz i dŸwiêk – prezentowana na du¿ym ekranie. Ekran kiosku pe³ni
funkcjê pulpitu sterowniczego, pozwalaj¹c
na kierowanie aplikacj¹ przez np. nauczyciela bior¹cego udzia³ w zajêciach.
Uzupe³nienie dioramy stanowi kolekcja profili glebowych prezentowanych razem ze zdjêciami odpowiadaj¹cych im
drzewostanów, kolekcja kilkunastu prze-

Oœrodek Edukacji Leœnik
Fot. Wiktor Naturski

R

egionalny Leœny Oœrodek Edukacji Ekologicznej Leœnik
w Jaszowcu zosta³ utworzony w 1998 r. Jest usytuowany
w Nadleœnictwie Ustroñ, w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Lasy
Beskidu Œl¹skiego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach.

RDLP w Katowicach

Ekspozycje w Oœrodku

W Oœrodku w Jaszowcu znajduje siê
ekspozycja przyrodnicza przedstawiaj¹ca
ekosystemy leœne Beskidu Œl¹skiego. Na
potrzeby ekspozycji sta³ych zosta³y przeznaczone sale na piêtrze budynku. W sali
kawiarnianej, na parterze, urz¹dzane s¹
okresowe wystawy poœwiêcone tematyce
przyrodniczej. Czas zwiedzania ekspozycji w Leœniku wynosi ok. 1,5 godz. Zwiedzanie zaczyna siê zwykle od holu recepcyjnego, gdzie nad wejœciem do kawiarni
umieszczona jest podœwietlana mapa. Obrazuje rozmieszczenie lasów, rezerwatów
przyrody i innych szczegó³ów geograficznych w zasiêgu Leœnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Œl¹skiego. Na galeryjce, ogl¹danej z drewnianej antresoli,
przedstawiono trzy scenki leœne. Mo¿na zaobserwowaæ tokuj¹ce g³uszce o poranku,
jelenia przechadzaj¹cego siê w po³udnie
po lesie oraz rodzinê dzików w ksiê¿ycow¹
noc. Na balustradzie zaprezentowano trofea ³owieckie: poro¿e jelenia, parostki sarny i ³opaty ³osia. Zespo³y roœlinne wystêpuj¹ce w Beskidzie Œl¹skim przedstawione s¹ w gablotach, zawieraj¹cych profile
glebowe, zestawy fotografii i przekroje pni
drzew. W dziesiêciu gablotach przedstawiono zespo³y roœlinne Beskidu Œl¹skiego w
dwóch obszaru ni¿u polskiego i Wy¿yny
Krakowsko - Czêstochowskiej, a w ostatniej kolekcjê ska³ i minera³ów z pobliskiego kamienio³omu w Wiœle Ob³aŸcu.
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W sali konferencyjnej mo¿na zapoznaæ
siê z piêcioma g³ównymi gatunkami drzew
tworz¹cymi polskie lasy. W gablotach
umieszczono ich pokroje, g³ówne gatunki
owadów ¿eruj¹cych na liœciach i w drewnie, mapki zasiêgów w Europie, nasiona,
siewki i ulistnione ga³¹zki. Inne gabloty
obrazuj¹ wykorzystanie drewna i sposoby jego przerobu, obieg materii i energii
w przyrodzie, piêtra roœlinne w Karpatach.
Kolejna salka edukacyjna poœwiêcona jest
zagadnieniom gospodarki ³owieckiej.
Przedstawione s¹ modele urz¹dzeñ
³owieckich oraz trofea myœliwskie. Mo¿na
zapoznaæ siê tropami zwierz¹t, preparatami ptaków chronionych i ³ownych, gryzoni oraz eksponatem rysia. W ostatniej
salce „Leœnika” znajduj¹ siê eksponaty
du¿ych drapie¿ników - wilka i niedŸwiedzia, innych drapie¿nych ssaków, takich
jak kuny, borsuk, lis, tchórz czy ³asica.
W naturalnej aran¿acji przedstawione s¹
preparaty ptaków drapie¿nych i krukowatych. W salce znajduje siê czêœæ ekspozycji poœwiêcona wykorzystaniu drewna
w codziennym ¿yciu na przestrzeni wieków. Ciekawostk¹ jest tak¿e model chaty
góralskiej o wymiarach 2 x 2 x 2 m, postawiony tradycyjn¹ metod¹ - bez u¿ycia
gwoŸdzi.
Podczas zwiedzania ekspozycji
w Oœrodku Leœnik z przewodnikiem-leœnikiem mo¿na uzyskaæ wiele ciekawych wiadomoœci z zakresu przyrody, leœnictwa

i ekologii. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ ukierunkowania zajêæ edukacyjnych na interesuj¹cy grupê temat (po wczeœniejszym
uzgodnieniu z nadleœnictwem). W oœrodku znajduje siê równie¿ bogato wyposa¿ona pracownia komputerowa, w której
odbywaj¹ siê zajêcia z wykorzystaniem
specjalnie przygotowanych programów
edukacyjnych. Przeznaczona jest dla grup
m³odzie¿y do 20 osób.

Przy siedzibie
nadleœnictwa

Od po³owy 2007 roku Oœrodek dysponuje równie¿ fili¹ zlokalizowan¹ przy siedzibie Nadleœnictwa Ustroñ. W jej sk³ad
wchodzi Izba przyrodniczo – historyczna
z sal¹ konferencyjn¹ i ekspozycj¹ obrazuj¹c¹ zmiany w krajobrazie przyrodniczym
Œl¹ska Cieszyñskiego na przestrzeni dziejów w porównaniu do prowadzonej dzisiaj
zrównowa¿onej gospodarki leœnej. W gablotach pokazane s¹ historyczne narzêdzia, zaprezentowane s¹ stare mapy i druki, które mo¿na porównaæ z nowoczesnymi narzêdziami pracy s³u¿by leœnej. Na
tablicach informacyjnych przedstawione
s¹ najwa¿niejsze gatunki flory i fauny Nadleœnictwa Ustroñ oraz formy ochrony przyrody. W sk³ad Izby przyrodniczo- historycznej wchodzi biblioteka, w której udostêpniony jest bogaty ksiêgozbiór nadleœnictwa i Oœrodka Edukacji. W bibliotece zainstalowane s¹ równie¿ dwa stanowiska
komputerowe z dostêpem do Internetu, co
w po³¹czeniu z bogatym ksiêgozbiorem
stwarza doskona³e warunki dla osób zbieraj¹cych materia³y do prac naukowych lub
chc¹cych pog³êbiæ wiedzê przyrodnicz¹.
Oprócz Izby przyrodniczo-historycznej
przy siedzibie Nadleœnictwa Ustroñ udo-

stêpniony jest taras edukacyjny, w którym
mo¿na przeprowadziæ pogadanki edukacyjne.

Formy edukacji

Leœnicy prowadz¹cy edukacjê leœn¹ w
Oœrodku zostali wyposa¿eni w plecaki
edukacyjne zawieraj¹ce pomoce dydaktyczne (lupy, lornetki, kompasy, apteczki,
system GPS, lunetê ornitologiczn¹, elektroniczne przyrz¹dy do okreœlania pH,
walizkê ekobadacza, przewodniki terenowe, gry edukacyjne, karty pracy).
Oœrodek Edukacji Leœnik realizuje program edukacji leœnej spo³eczeñstwa w
Nadleœnictwie Ustroñ prowadz¹c zajêcia
dla zorganizowanych grup m³odzie¿y i
doros³ych. Oœrodek realizuje wszystkie
formy edukacji leœnej, jednak najbardziej
popularn¹ jest zwiedzanie ekspozycji przyrodniczych w Oœrodku i œcie¿ki przyrodniczo – leœnej Skalica. Podczas zwiedzania
Oœrodka uczestnicy edukacji maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z podstawowymi informacjami przyrodniczymi i geograficznymi, które s¹ póŸniej pokazane i omówione na œcie¿ce przyrodniczo-leœnej.
Bardzo lubian¹ przez m³odzie¿ szkoln¹
form¹ edukacji s¹ zajêcia w pracowni komputerowej. Dziêki temu, ¿e po³¹czone s¹
z zajêciami terenowymi stanowi¹ urozmaicenie i uzupe³nienie typowych dzia³añ
edukacyjnych. Leœnicy prowadz¹cy zajêcia w Oœrodku s¹ czêsto zapraszani na
prelekcje i pogadanki do szkó³ i przedszkoli. Zajêcia te prowadzone s¹ z wykorzystaniem nowoczesnego sprzêtu multimedialnego oraz z organizacj¹ gier edukacyjnych. Dla grup zaanga¿owanych w
zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, kó³ek biologicznych czy klubów ekologicznych. Oœrodek opracowa³ specjalne warsztaty edukacyjne. S¹ one ukierunkowane na rozszerzenie wiedzy z zakresu

leœnictwa i ochrony œrodowiska naturalnego w warunkach Beskidu Œl¹skiego. Oœrodek prowadzi bardzo szerok¹ wspó³pracê z organizacjami po¿ytku publicznego
organizuj¹c spotkania, konferencje i
warsztaty. Wiele z tych akcji ma charakter
miêdzynarodowy np. Konferencja “M³odzie¿ dla zrównowa¿onego rozwoju Youth for Sustainable Development” organizowana ze Stowarzyszeniem Caretakers
of the Environment International w 2006
roku, w której wziê³o udzia³ 200 uczestników z 17 pañstw. Oœrodek prowadzi tak¿e wspó³pracê w ramach europejskiej sieci
edukacji leœnej “European Network Waldpedagogik” organizuj¹c m.in. szkolenia
dla leœników oraz nauczycieli zaanga¿owanych w edukacjê leœn¹.

Obiekty towarzysz¹ce

G³ównym obiektem towarzysz¹cym
oœrodkowi jest œcie¿ka przyrodniczo-leœna
Skalica o d³ugoœci 4 km. Zlokalizowanych
jest na niej osiem punktów tematycznych
z tablicami opisuj¹cymi istotne zagadnienia przyrodnicze. Przejœcie œcie¿k¹ z przewodnikiem – leœnikiem zajmuje od 1,5 do
4 godzin w zale¿noœci od kondycji grupy i
wybranej opcji przejœcia. Przy Leœniku
powstaj¹ dwa obiekty edukacyjne: wiata
do rozpoznawania gatunków i sztuczna
dziupla. Pierwszy z nich w ciekawy sposób u³atwia naukê rozpoznawania g³ównych gatunków drzew leœnych. Drugi
obiekt jest imitacj¹ dziupli, do której mo¿na wejœæ i poczuæ siê jej mieszkañcem.
Obiektom towarzysz¹ tablice edukacyjne
poszerzaj¹ce wiedzê przyrodnicz¹. W bezpoœrednim s¹siedztwie Leœnika znajduje
siê wiata z miejscem na rozpalenie ogniska i grillem.
Wiêksze grupy odwiedzaj¹cych Oœrodek, które podró¿uj¹ autokarami, zapraszamy na ognisko do wiat edukacyjnych

Szkolenie dla leœników zajmuj¹cych siê edukacj¹.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

w Dobce oddalonej o 3 km. Kolejne obiekty edukacyjne zlokalizowane s¹ przy Izbie
przyrodniczo-historycznej Oœrodka Leœnik
to “drewniane cymba³y” i “woda”. Na
pierwszym z nich mo¿emy zagraæ prost¹
melodie i zapoznaæ siê z tablic¹ edukacyjn¹ na temat wykorzystania drewna
przez cz³owieka. Drugi obiekt s³u¿y do
przeprowadzenia prostego doœwiadczenia
ukazuj¹cego wodochronn¹ funkcjê lasu.

Frekwencja

Rokrocznie Oœrodek odwiedza oko³o
20 tys. osób, z czego 10 tys. bierze udzia³
w aktywnych formach edukacji leœnej.
Najliczniejsz¹ grup¹ uczestników edukacji jest m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych,
która stanowi ponad po³owê odwiedzaj¹cych. Grupy ze szkó³ gimnazjalnych, œrednich oraz grupy ró¿nowiekowe stanowi¹
po kilkanaœcie procent. Najrzadziej prowadzone s¹ zajêcia dla grup osób doros³ych.
Uczestnicy zajêæ edukacyjnych to g³ównie m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca ze œl¹skich
miast, która odwiedza Oœrodek podczas
wycieczek szkolnych. Liczn¹ grupê stanowi¹ tak¿e uczniowie lokalnych przedszkoli
i szkó³. Najwiêcej grup odwiedza “Leœnika” w miesi¹cach wiosennych i jesiennych.

Wspó³praca

Oœrodek Edukacji wspó³pracuje z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi. Polega ona g³ównie na wspólnych akcjach, konferencjach, spotkaniach oraz
opracowywaniu wydawnictw. Do naszych
najwa¿niejszych partnerów zaliczyæ nale¿y: Polski Klub Ekologiczny, Fundacjê
Arka, Fundacjê Zielona Liga, Ligê Ochrony Przyrody, Klub Gaja, Zwi¹zek Polskich
Fotografów Przyrody, Stowarzyszenie
Twórców “Brzimy” i wiele innych. Prowadzimy wspó³pracê w ramach doskonalenia

Sta³a ekspozycja przyrodnicza w oœrodku Leœnik.
Fot. Tadeusz Chrzanowski
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dzia³alnoœci edukacyjnej ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Pocz¹tkowej
(SNEP) oraz z europejskimi leœnikami w ramach projektu europejskiej sieci edukacji leœnej “European Network Waldpedagogik”.
Wiktor Naturski

Udostêpnianie i kontakt

Dzia³alnoœæ edukacyjn¹ w Oœrodku
prowadzi szeœæ osób, które w zale¿noœci
od potrzeb s¹ do dyspozycji grup. S¹ to
trzej pracownicy S³u¿by Leœnej w biurze
Nadleœnictwa Ustroñ oraz dwóch leœniczych i podleœniczy pracuj¹cy na terenie
nadleœnictwa.
Oœrodek Edukacji “Leœnik” jest udostêpniony do dzia³añ edukacyjnych od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7001500. Ze wzglêdu na bardzo du¿e zainteresowanie nasz¹ ofert¹ konieczne jest
wczeœniejsze umówienie siê telefoniczne
i ustalenie szczegó³ów pobytu (tel.
033 854 35 21). Odp³atnoœæ za zwiedzanie Oœrodka to symboliczna z³otówka, za
któr¹ uczestnicy otrzymuj¹ kartê pocztow¹. Za zorganizowanie ogniska, posi³ku itp. pobierane s¹ op³aty wed³ug indywidualnego wyliczenia.
Adres: Regionalny Leœny Oœrodek
Edukacji Ekologicznej „Leœnik” ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroñ. Tel. 033 854 25 72,
e-mail: jaszowiec@katowice.lasy.gov.pl,
Kontakt w sprawie zajêæ edukacyjnych: Wiktor Naturski tel. 033 854 35 21;
tel. gsm +48 668 165 112,
w.naturski@katowice.lasy.gov.pl
Szkolenie dla nauczycieli z leœnikami z Austrii. Fot. Wiktor Naturski

O

œrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny przy Nadleœnictwie Gidle
zosta³ oddany do u¿ytku w 2006 roku. Po³o¿ony przy siedzibie nadleœnictwa w miejscowoœci Niesulów, stylem nawi¹zuje do
staropolskich dworów szlacheckich. Piêkno otaczaj¹cej przyrody,
sêdziwe drzewa, w tym ponad 150 letnie dêby, jesiony, graby i dorodne klony oraz architektura ca³ego kompleksu budynków, tworz¹
niepowtarzalny klimat do organizowania ró¿nego rodzaju szkoleñ,
kursów, konferencji naukowych, imprez okolicznoœciowych.

Oferta pobytowa

Oœrodek oferuje do dyspozycji szeœæ
pokoi dwuosobowych oraz jeden jednoosobowy wyposa¿onych w ³azienkê oraz
wspólny aneks kuchenny. Jesteœmy równie¿ w stanie przygotowaæ i zapewniæ wy¿ywienie dla ¿¹danej iloœci osób. W sali
konferencyjnej istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia zajêæ, kursów czy konferencji
dla oko³o 30 uczestników przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych oraz prezentacji multimedialnych.

Oferta edukacyjna

Nadleœnictwo Gidle prowadzi zajêcia
edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leœnej. Wszystkich zainteresowanych, pra-

Izba edukacyjna wyposa¿ona w eksponaty

18

OŒRODKI EDUKACJI LEŒNEJ

gn¹cych poszerzyæ wiedzê ogóln¹ o zintegrowane zagadnienia dotycz¹ce przyrodniczych i gospodarczych podstaw funkcjonowania leœnictwa zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ edukacyjn¹ oœrodka.
Adresujemy j¹ szczególnie do placówek
oœwiatowych z terenu powiatu radomszczañskiego, czêstochowskiego, pajêczañskiego, organizacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych oraz pozosta³ych grup spo³ecznych. Profesjonalne wyposa¿enie w eksponaty przyrodnicze – gabloty z owadami,
tablice chronionych gatunków roœlin, spreparowane okazy fauny i awifauny ¿yj¹ce
w tutejszych lasach – mo¿na ogl¹daæ w
specjalnie przygotowanej do tego celu izbie
edukacyjnej. Dla zorganizowanych grup

Budynek Oœrodka w Niesulowie

Bedoñ, SGGW w Warszawie, AR w Krakowie, AR w Poznaniu).

Oferta dla operatorów
maszyn leœnych

Na kanwie zebranych doœwiadczeñ, ju¿
posiadanej i stale modernizowanej przez
nadleœnictwo infrastruktury, uwarunkowañ
makroekonomicznych wyra¿aj¹cych siê
stale rosn¹cym postêpem we wdra¿aniu w
LP maszynowego pozyskiwania drewna,
DG LP podjê³a decyzje o utworzeniu na
terenie siedziby Nadleœnictwa Gidle Oœrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Leœnych.
G³ównym zadaniem i celem praktycznym
przyœwiecaj¹cym idei powstania oœrodka

Tablice pogl¹dowe w izbie edukacyjnej

jest mo¿liwoœæ ukoñczenia kwalifikowanych kursów dla operatorów specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ leœnych poœwiadczonych certyfikatem. Nadleœnictwo Gidle
zaprasza do Szko³y Operatorów Specjalistycznych Maszyn Leœnych na profesjonalne kursy i szkolenia w zakresie technik obs³ugi oraz pozyskiwania i zrywki drewna, w
tym równie¿ obs³ugi i konserwacji ¿urawii hydraulicznych typu HDS. Szkolenia praktyczne prowadzone s¹ przy u¿yciu stacjonarnych i aktualnie pracuj¹cych maszyn leœnych marki Ponsse i Timberjack typu harwester i forwarder. Szkolenie praktyczno-teoretyczne odbywa siê przy u¿yciu symulato-

Woliery z ptakami

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla zainteresowanych jest mo¿liwoœæ obserwowania w wolierach ptactwa ³ownego takich gatunków jak
ba¿anty, kuropatwy, oraz w przyleg³ym zbiorniku wodnym wielu gatunków egzotycznych
kaczek. W niedalekiej przysz³oœci mamy
zamiar udostêpniæ do zwiedzania zagrodê
hodowlan¹ ze zwierzêtami leœnymi, takimi
jak dzik, jeleñ, daniel, sarna, które z przy-

czyn losowych nie mog¹ ¿yæ na wolnoœci.
W celu poprawy samopoczucia fizycznego
oferujemy dzieciom, m³odzie¿y osobom
doros³ym mo¿liwoœæ skorzystania z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej znajduj¹cej siê tu¿ przy oœrodku oraz z trasy œcie¿ki
przyrodniczo- edukacyjnej przebiegaj¹cej w
pobli¿u siedziby nadleœnictwa. Zapraszamy
do odwiedzenia i skorzystania z profesjonalnie przygotowanej i wyposa¿onej izby edukacyjnej, œcie¿ek przyrodniczych oraz pozosta³ych obiektów turystycznych.
Sebastian Ojrzyñski
Zdjêcia: archiwum Nadleœnictwa Gidle

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek udostêpniany jest osobom zainteresowanym oraz firmom szkoleniowodoradczym na zasadach komercyjnych, m³odzie¿y szkolnej nieodp³atnie. W zale¿noœci od celu i sposobu wykorzystania oœrodka mo¿e on byæ ogólnie udostêpniany za
odp³atnoœci¹ w sposób ci¹g³y, natomiast dla szkó³ w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 700-1500, nieodp³atnie.
Mo¿liwoœæ wynajêcia oœrodka, rezerwacja terminów i nadsy³anie zg³oszeñ uczestnictwa prosimy kierowaæ faksem, poczt¹ e-mail lub poczt¹ tradycyjn¹ na sekretariat
nadleœnictwa, podaj¹c termin, iloœæ uczestników oraz telefon kontaktowy.
Adres: Nadleœnictwo Gidle, Niesulów 3, 97-540 Gidle, tel/fax 034 327 29 70.
e-mail: gidle@katowice.lasy.gov.pl, www.lasy.katowice.gov.pl/gidle

Nowoczesny sprzêt do szkolenia operatorów maszyn leœnych
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istnieje mo¿liwoœæ prowadzenia zajêæ o tematyce przyrodniczo-leœnej w formie warsztatów, konferencji przy u¿yciu technik informatycznych i prezentacji multimedialnych. Wielofunkcyjne mo¿liwoœci wykorzystania oœrodka czyni¹ go ju¿ dziœ obiektem
ciesz¹cym siê du¿ym zainteresowaniem w
skali lokalnej i krajowej. Wysoki standard
obiektu wraz z dobrym po³o¿eniem (pomiêdzy miastami Radomsko i Czêstochowa)
po³¹czone z walorami przyrodniczymi sprawiaj¹, ¿e mo¿e on byæ szczególnie chêtnie
wykorzystywany w celach od stricte szkoleniowych i edukacyjnych, poprzez mniej formalne jak przyjêcia, bankiety na turystyczno-wypoczynkowych koñcz¹c. Nadleœnictwo Gidle wspó³pracuje w zakresie edukacji przyrodniczo-leœnej z placówkami oœwiaty, samorz¹dami gminnymi i powiatowymi.
Jesteœmy równie¿ jednostk¹ wdro¿enioworozwojow¹, w której testuje siê praktycznie
najnowsze rozwi¹zania i osi¹gniêcia nauk
leœnych w zakresie doskonalenia gospodarki leœnej w szczególnoœci odnosz¹ce siê do
maszynowego pozyskiwania drewna oraz
szkó³karstwa leœnego. Na tym polu prowadzimy œcis³¹ wspó³pracê z oœrodkami naukowymi, uczelniami wy¿szymi (IBL, ORWLP

ra pracy maszyn (tzw. trena¿er), maszyn stacjonarnych, programów informatycznych.
Czêœæ praktyczna szkolenia realizowana
jest w terenie na powierzchniach doœwiadczalnych.

Oœrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

1. Oœrodek w Istebnej
2. Oœrodek w
Wêgierskiej Górce
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- prelekcje dla m³odzie¿y i doros³ych,
- organizacja konkursów o tematyce leœnej i przyrodniczej.
Obok Oœrodka znajduje siê Œcie¿ka
przyrodniczo-edukacyjna Olza, która
stanowi terenowe uzupe³nienie dzia³alnoœci Oœrodka Edukacji Ekologicznej.

O

œrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej powsta³ w 1997 roku,
na terenie Nadleœnictwa Wis³a w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Beskidu Œl¹skiego w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach.

Oferta edukacyjna

Na ofertê edukacyjn¹ Oœrodka sk³adaj¹ siê:
- zajêcia, szkolenia dla dzieci, m³odzie¿y,
doros³ych z zakresu prowadzonej gospodarki leœnej,
- zajêcia na leœnych œcie¿kach przyrodniczo-edukacyjnych,
- zajêcia zespo³u regionalno-tanecznego
oraz muzycznego,
- zajêcia ko³a plastycznego,
- wspó³udzia³ w organizacji szkoleñ z zakresu przyrody, ekologii, biologii itp.,

RDLP w Katowicach

G³ównym pomieszczeniem Oœrodka
Edukacji w Istebnej jest sala na oko³o 100
miejsc, wyposa¿ona w sta³¹ ekspozycjê
tzw. Panoramê beskidzk¹ prezentuj¹c¹
faunê i florê Beskidu Œl¹skiego, sprzêt multimedialny, videotekê, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajêæ oraz biblioteczkê. Obok sali jest równie¿ zaplecze kuchenne. W drugiej sali dydaktycznej znajduje siê pracownia plastyczna dla dzieci,
wyposa¿ona w pomoce dydaktyczne do
zajêæ z plastyki i rzeŸby glinianej wypalanej w piecu.

Frekwencja i wspó³praca

Oœrodek odwiedza rocznie 20-30 tys.
osób, g³ównie grup wycieczkowych, przebywaj¹cych na wypoczynku w Istebnej,
Wiœle czy Ustroniu. Po³o¿enie Oœrodka
(przy tzw. pêtli beskidzkiej) powoduje, ¿e
jest odwiedzany chêtnie przez wycieczki
objazdowe prowadzonych przez przewodników beskidzkich.
Oœrodek wspó³pracuje z miejscowymi
szko³ami podstawowymi i gimnazjalnymi
z terenu gminy Istebna i miasta Wis³y. Równie¿ chêtnie odwiedzany jest przez m³odzie¿ szkoln¹ z terenu Górnego Œl¹ska.
M³odzie¿ odwiedzaj¹c Oœrodek wys³uchuje kompozycji s³owno – muzycznej na temat przyrody Beskidu Œl¹skiego i Nadleœnictwa Wis³a, czêsto prelekcji na wczeœniej uzgodniony temat, nastêpnie wyrusza z przewodnikiem na œcie¿kê “Olza”
i wycieczka koñczy przejazdem pod wiatê oraz wspólnym ogniskiem.
Oœrodek wspó³pracuje równie¿ z Gminnym Oœrodkiem Kultury w Istebnej, organizuj¹c m.in. Zaduszki Istebniañskie czy Piknik Leœny. Ponadto regularnie odbywaj¹ siê
tutaj próby Kapeli “Wa³asi”, którzy prowadz¹ Dzieciêcy Zespó³ Regionalny.
Andrzej Kude³ka

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek obs³uguje in¿ynier leœnik specjalista ds. edukacji leœnej. Obiekt otwarty jest od wtorku do soboty w godz. 9001600. Op³ata wynosi: 1,00 z³ – bilet ulgowy
(dzieci, m³odzie¿, emeryci i renciœci) oraz
2,50 z³ – bilet normalny.
Adres: Oœrodek Edukacji Ekologicznej
w Istebnej, Istebna 749, 43-470 Istebna
Tel. 033 855 60 14, kom. 0606 364 978.
Zajêcia w Oœrodku w Istebnej. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
w Nadleœnictwie Wêgierska Górka

renu nadleœnictwa oraz biblioteczkê z czasopismami i ksi¹¿kami o tematyce przyrodniczej. Wydany jest folder pt. Oœrodek
Edukacji Przyrodniczo-Leœnej Nadleœnictwo Wêgierska Górka.
W Oœrodku prowadzone s¹ przez leœników zajêcia poœwiêcone gospodarce
leœnej i przyrodzie Nadleœnictwa Wêgierska Górka. Nauczyciele mog¹ przeprowadziæ lekcje biologii przy u¿yciu mikroskopów i lup przygotowane wed³ug w³asnego scenariusza.
W edukacji leœnej i przyrodniczej wykorzystywana jest œcie¿ka Goœcinny Las,
wyposa¿ona w tablice, eksponaty i obiekty u³atwiaj¹ce prowadzenie zajêæ terenowych. S¹ to m.in. szkó³ka leœna, paœnik,
mrowisko, rozk³adaj¹ce siê drewno, pu³apki feromonowe oraz ogród dendrologiczny z opisem gatunków drzew i krzewów.
W ci¹gu roku Oœrodek odwiedzi³o oko³o 3 tysi¹ce osób. Najliczniejsza grupa
odwiedzaj¹cych to uczniowie szkó³ podstawowych z terenu nadleœnictwa oraz
“zielone szko³y” i wycieczki przebywaj¹ce na naszym terenie.
Tekst i zdjêcia: Pawe³ Konstanty

O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Nadleœnictwie
Wêgierska Górka zosta³ otwarty w 2005 roku. Nadleœnictwo
nale¿y do Leœnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Œl¹skiego, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach.
Oœrodek Edukacji przygotowany jest
do przyjêcia jednorazowo 30 osób. Przystosowany jest równie¿ do przyjmowania
osób niepe³nosprawnych, poruszaj¹cych
siê na wózkach. Obiekt sk³ada siê z sali
wyk³adowej, dioramy ze zwierzêtami, sali
poœwiêconej historii lasów Nadleœnictwa
Wêgierska Górka i gospodarce leœnej.

Sala dydaktyczna w Oœrodku Edukacji

Oœrodek wyposa¿ony jest w telewizor,
wideo, DVD, projektor, sprzêt nag³aœniaj¹cy, 10 mikroskopów, 10 lup stereoskopowych, tablice o tematyce leœno-przyrodniczej oraz eksponaty zwierz¹t (ryœ, wilk,
niedŸwiedŸ, g³uszec, wydra i inne), eksponaty zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, zabytkowe dokumenty, profile glebowe z te-

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek obs³uguj¹ pracownicy nadleœnictwa: W³adys³aw ¯ó³ty oraz Pawe³ Konstanty. Obiekt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 700-1500, po
wczeœniejszym uzgodnieniu terminu
z oprowadzaj¹cymi. Zwiedzanie oœrodka
i wys³uchanie lekcji prowadzonej przez leœnika jest bezp³atne.
Adres: Nadleœnictwo Wêgierska Górka,
ul. Zielona 62, 34-350 Wêgierska Górka,
tel. 033 864 12 14,
e-mail: gorka@katowice.lasy.gov.pl

Fragment ekspozycji sta³ej w Oœrodku Edukacji
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Oœrodek Pszczyñskie ¯ubry
przy Nadleœnictwie Kobiór

O

œrodek Edukacji Ekologicznej Pszczyñskie ¯ubry przy
Nadleœnictwie Kobiór na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Katowicach
dzia³a od paŸdziernika 2006
roku. Zlokalizowany jest w miejscowoœci Jankowice, przy ulicy
¯ubrów 151.

RDLP w Katowicach

Obiekty edukacyjne

W sk³ad Oœrodka wchodzi kilka obiektów. Budynek dydaktyczny, wyposa¿ony
w salê konferencyjna oraz bibliotekê, jest
miejscem, gdzie mo¿na uzupe³niæ przeprowadzone w naturze obserwacje, ogl¹daj¹c filmy i prezentacje, korzystaj¹c
z ksiêgozbioru, bior¹c udzia³ w konferencjach naukowych, warsztatach i wystawach fotografii przyrodniczej albo innych
formach twórczoœci artystycznej.
Wiata widokowa usytuowana jest na
skraju zagrody ¿ubrów z widokiem na ³¹kê
i stanowiska karmowe, mo¿na tu usi¹œæ
i obserwowaæ pas¹ce siê ¿ubry, mo¿na
równie¿ przeprowadziæ zajêcia edukacyjne "pod chmurk¹".
Zagroda hodowlana dla pszczyñskiej linii ¿ubrów mieœci siê na powierzchni 10 ha,
obejmuj¹c ³¹kê i stary drzewostan bukowososnowy. Przebywaj¹ tu ¿ubry. Mimo wieloletniego krzy¿owania wsobnego s¹ to najzdrowsze ¿ubry w Polsce a ich izolacja od
reszty stada pozwoli zachowaæ tê liniê od
zag³ady - zarówno jako obiekt badañ jak
i rezerwê genetyczn¹ dla ca³ego gatunku.

Otaczaj¹ca zagrodê œcie¿ka dydaktyczna daje mo¿liwoœæ podgl¹dania
¿ubrów w ich naturalnym œrodowisku,
w lesie i na ³¹ce, bez niepokojenia zwierz¹t, w sposób bezpieczny zarówno dla
zwiedzaj¹cych jak i dla odwiedzanych.
Liczne tablice na trasie œcie¿ki omawiaj¹
zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, ekologi¹ lasu, ochron¹ przyrody a tak¿e gospodark¹ leœn¹
Obecny wygl¹d Oœrodka Edukacji nie
stanowi kresu naszej pracy. Chcemy, aby
to miejsce ¿y³o i rozwija³o siê w miarê up³ywu czasu. W najbli¿szej przysz³oœci planowane jest za³o¿enie ogrodu dendrologicznego oraz urz¹dzenie pomieszczenia
plastyczno-warsztatowego w piwnicy.

Pomoce i metody edukacji

Dotychczas wydano folder - przewodnik po œcie¿ce dydaktycznej. Planowane
jest wydanie ulotki na temat Oœrodka. Wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne jest
w trakcie realizacji. Posiadamy sprzêt multimedialny, filmy przyrodnicze realizowane przez ORWLP Bedoñ, prezentacje mul-

Zajêcia z wykorzystaniem prezentacji w Oœrodku Pszczyñskie ¯ubry
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timedialne autorstwa w³asnego (dla dzieci oraz doros³ych) dotycz¹ce ochrony
przyrody, atrakcji przyrodniczych w lesie,
zasad zachowania w lesie. Planowany jest
zakup ksi¹¿ek i albumów do biblioteki,
nakrêcenie dwóch filmów o ¿ubrach, wykonanie eksponatów - zielników, pêdowników, fragmentów drewna.
Edukacja realizowana jest na poziomie
szkolnym, jednak liczne s¹ równie¿ wycieczki osób doros³ych. Zazwyczaj realizowane s¹ prelekcje z wykorzystaniem
sprzêtu multimedialnego, równie¿ oprowadzanie po œcie¿ce dydaktycznej. W planach Oœrodka przewidujemy warsztaty dla
nauczycieli i przewodników turystycznych.
W ci¹gu trzech tygodni od otwarcia
Oœrodek odwiedzi³o oko³o 2 000 osób,
z czego blisko po³owa to grupy zorganizowane, korzystaj¹ce z prelekcji w budynku dydaktycznym. Odby³a siê równie¿ konferencja naukowa: "Perspektywy rozwoju
populacji ¿ubrów".
Wspó³pracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gmin¹ Pszczyna w zakresie wyposa¿enia Oœrodka

M³odzie¿ przed wiat¹ edukacyjn¹

Jednym z obiektów œcie¿ki w Nadleœnictwie
Brynek jest tzw. Stodo³a Edukacyjna

1

2

1. Izba w Nadl. Brynek
2. Oœrodek w Nadl. Kobiór

w materia³y dydaktyczne, z powiatem pszczyñskim - w zakresie promocji regionu.
Planowane jest nawi¹zanie wspó³pracy
z Izb¹ Turystyczn¹ oraz PTTK.
Tekst i zdjêcia: Nadleœnictwo Kobiór

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek obs³uguje jedna osoba - mgr
in¿. leœnictwa. DoraŸnie do wspó³pracy
wytypowano trzy dodatkowe osoby. Obs³ugê techniczn¹ i nadzór zapewnia jedna osoba na stanowisku robotnika.
Oœrodek jest dostêpny od wtorku do
niedzieli w godzinach 1000-1600, w poniedzia³ki jest zamkniêty. Grupy zorganizowane przyjmuje siê po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Turyœci indywidualni maj¹
dostêp do obiektów zewnêtrznych. Prelekcje i dostêp do budynku dydaktycznego
tylko dla zorganizowanych grup.
Adres: Nadleœnictwo Kobiór, ul. Leœników 3, 43-210 Kobiór, tel.: (032) 218 81 81
lub (032) 211 54 06 (bezpoœrednio do Oœrodka); www.katowice.lasy.gov.pl/kobior,
e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl lub
i.pigan@katowice.lasy.gov.pl (specjalista
ds. edukacji ekologicznej).

W

ramach Leœnej Œcie¿ki
Poznawczej na terenie
Nadleœnictwa Brynek funkcjonuje kilka obiektów edukacyjnych i rekreacyjnych. Jednym
z nich jest leœna izba edukacyjna zwana Stodo³¹. Wykorzystywana jest przede wszystkim do
organizacji spotkañ edukacyjnych i wystaw przyrodniczych.

Œcie¿ka edukacyjna przy Nadleœnictwie Brynek na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach
zosta³a utworzona w 1999 r. w bezpoœrednim s¹siedztwie siedziby nadleœnictwa.
Pocz¹tkowo sk³ada³a siê z kilkunastu tablic dydaktycznych oraz miejsca odpoczynku. W 2001 r. zosta³a utworzona Leœna Œcie¿ka Poznawcza, która umo¿liwia
dzieciom, m³odzie¿y i osobom doros³ym
zapoznanie siê z podstawami leœnej ekologii oraz wybranymi tematami z zakresu
gospodarki lesnej. W sk³ad œcie¿ki edukacyjnej, zlokalizowanej tu¿ obok siedziby nadleœnictwa na terenie Leœnictwa
Pniowiec, wchodzi tak¿e szkó³ka leœna
w BrzeŸnicy oraz stawy œródleœne nieopodal miejscowoœci Po³omia, gdzie mo¿na
zapoznaæ siê z wodnym œrodowiskiem
¿ycia roœlin i zwierz¹t.

Formy edukacji

¯ubry w zagrodzie

Edukacja œrodowiskowa prowadzona w Nadleœnictwie Brynek ma charakter pozaszkolny i adresowana jest do
szerokiego krêgu odbiorców. Realizowany przez nadleœnictwo program eduka-

cyjny pt. Edukacja w lesie, o lesie i dla
lasu, zak³ada trzy podstawowe formy
edukacji: prowadzenie zajêæ edukacyjnych w terenie, organizowanie sta³ych
i okresowych wystaw oraz konkursów
przyrodniczych.

Obiekty edukacji

W ramach Leœnej Œcie¿ki Poznawczej funkcjonuje wspomniana œcie¿ka,
sk³adaj¹ca siê z trzech czêœci o ³¹cznej
d³ugoœci 2,4 km, na której znajdujemy
liczne tablice dydaktyczne, platformê widokow¹ oraz - dla najm³odszych - baœniowy domek Baby Jagi. Na koñcu trasy postawiona jest wiata oraz plac zabaw dla dzieci gdzie mo¿na odpocz¹æ
po spacerze.
W ramach Leœnej Œcie¿ki Poznawczej
zosta³a zlokalizowana tak¿e izba leœna
popularnie nazywana “Stodo³¹”, gdzie
urz¹dzono wystawê przyrodniczo-leœn¹.
Grupy zorganizowane przybywaj¹ce do
naszego nadleœnictwa mog¹, oprócz poznania œcie¿ki i izby leœnej, wybraæ siê do
szkó³ki leœnej, gdzie realizujemy temat
zwi¹zany z hodowla najm³odszego pokolenia lasu. Na terenie szkó³ki umieszczono tablice dydaktyczne, które opisuj¹
poszczególne etapy hodowli drzew i krzewów.
Zainteresowanych wodnym œrodowiskiem ¿ycia zapraszamy na œródleœne
stawy w Po³omii. Tam tak¿e zlokalizowano kilka tablic dydaktycznych umo¿liwiaj¹cych poznanie tajemnic ¿ycia œwiata
wodnego.

OŒRODKI EDUKACJI LEŒNEJ
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Frekwencja i wspó³praca

Z opisanych obiektów edukacyjnych korzysta rocznie oko³o 3 tysiêcy dzieci i m³odzie¿y w zorganizowanych grupach szkolnych i przedszkolnych; sporadycznie m³odzie¿ uniwersytecka i grupy z zagranicy.
Wspó³pracujemy przede wszystkim
z lokalnymi placówkami oœwiatowymi.

Udostêpnianie i kontakt

Czêsto nasi edukatorzy zapraszani s¹ do
okolicznych szkó³ na prelekcje o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Wspó³pracujemy tak¿e z przedstawicielami lokalnych samorz¹dów, którzy czêsto korzystaj¹ z oferty Leœnej Œcie¿ki Poznawczej.
Adam Mazur
Zdjêcia: Waldemar Pañczyk

We wnêtrzu leœnej izby edukacyjnej zwanej
Stodo³¹, w trakcie rozstrzygania konkursu
przyrodniczego
Na koñcu trasy Leœnej Œcie¿ki Poznawczej
znajduje siê wiata oraz plac zabaw
dla dzieci

RDLP w Katowicach

Przedstawiony powy¿ej program edukacyjny jest realizowany przez grupê oœmiu osób
ze S³u¿by Leœnej Nadleœnictwa Brynek. Ich dzia³ania s¹ koordynowane przez powo³anego
przez nadleœniczego koordynatora ds. edukacji leœnej. Leœna Œcie¿ka Poznawcza jest czêsto i licznie odwiedzana przez zorganizowane grupy, zadaniem koordynatora jest opracowywanie comiesiêcznych grafików dy¿urów pe³nionych na œcie¿ce.
Opisane powy¿ej obiekty funkcjonuj¹ce w ramach Leœnej Œcie¿ki Poznawczej przy
Nadleœnictwie Brynek s¹ udostêpnione dla zorganizowanych grup w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, natomiast dla osób pragn¹cych skorzystaæ z nich indywidualnie, tak¿e w dni wolne od pracy, w dowolnych godzinach; za wyj¹tkiem Izby Leœnej (“Stodo³y”) oraz obiektów zlokalizowanych na terenie szkó³ki leœnej Brze¿nica, które udostêpnione s¹ tylko w godzinach pracy nadleœnictwa.
Przyjêliœmy zasadê, ¿e przyjmujemy jedn¹ grupê dziennie. Nadleœnictwo nie pobiera ¿adnych op³at zwi¹zanych z pobytem grup, czy pojedynczych osób na Leœnej Œcie¿ce Poznawczej. Grupy zorganizowane nale¿y zg³aszaæ w sekretariacie nadleœnictwa
ustalaj¹c termin i szczegó³y pobytu pod numerem telefonu (032) 393 24 00 lub (032)
285 74 91.
Kontakt z koordynatorem ds. edukacji leœnej – tel. 032 2857463 lub kom. 609 559 808.
Wszelkie inne informacje o funkcjonowaniu Leœnej Œcie¿ki Poznawczej mo¿na uzyskaæ
na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/brynek lub wysy³aj¹c e-mail na adres: brynek@katowice.lasy.gov.pl.
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Z

im¹ 2005 roku w Nadleœnictwie Katowice przyst¹piono
do prac przy projektowaniu
Leœnej Sali Edukacyjnej. W nastêpnym roku powsta³y ekspozycje. Po³o¿enie tego obiektu
– praktycznie w centrum konurbacji œl¹skiej w Katowicach przy
ulicy Kijowskiej 37b, w siedzibie Nadleœnictwa Katowice –
umo¿liwia dojazd nawet œrodkami komunikacji miejskiej.

W zasiêgu terytorialnym Nadleœnictwa
Katowice znajduje siê ponad 200 szkó³
podstawowych, gimnazjów i liceów. Po³o¿enie i liczebnoœæ szkó³ sprawia, ¿e zapotrzebowanie na edukacjê leœn¹ jest olbrzymie. Dotychczas w naszej dzia³alnoœci
dominowa³y formy edukacji leœnej zwi¹zane z bezpoœrednimi wyjœciami w ostêpy
leœne i na spotkaniach pracowników terenowych, leœniczych podleœniczych z grupami m³odzie¿y. Otwarcie Leœnej Sali Edukacyjnej umo¿liwia prowadzenie zajêæ niezale¿nie od warunków pogodowych, przy
jednoczesnym wykorzystaniu mo¿liwoœci
technicznych wyposa¿enia sali.

Leœna Sala

Obiekt edukacyjny zlokalizowany jest
w piwnicach budynku Nadleœnictwa Katowice. Do pomieszczeñ Sali Edukacyjnej
wchodzi siê malowniczym wejœciem pod
okaza³ym bukiem. Sala dzieli siê na: czêœæ
ekspozycyjn¹ prezentuj¹c¹ zasoby przyrodnicze naszego regionu oraz czêœæ historyczn¹ dotycz¹c¹ nadleœnictwa i roli leœników w utrzymaniu zasobów leœnych.
Ponadto jest te¿ sala dydaktyczna, w której mo¿na przeprowadziæ zajêcia z grup¹.
Oœrodek wyposa¿ony jest w urz¹dzenia multimedialne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ prezentowania filmów, dŸwiêków
i prezentacji komputerowych. Nag³oœnienie ekspozycji wystawowych umo¿liwia zapoznanie siê osób odwiedzaj¹cych nasz
oœrodek z g³osami natury oraz specjalnie
przygotowanych prezentacji tematycznych.

Oferta edukacyjna

W ramach oferty edukacyjnej Nadleœnictwo Katowice umo¿liwia prowadzenie
zajêæ w Leœnej Sali Edukacyjnej, lekcje

Wejœcie do Leœnej Sali Edukacyjnej

oraz sta³ych kontaktów i prowadzenia edukacji leœnej i ekologicznej wspólnie z nauczycielami biologii.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Skurczak

terenowe z przewodnikiem leœnikiem oraz
prowadzenie pogadanek leœnika w szkole. Na terenie Leœnego Pogotowia m³odzie¿ uczy siê wra¿liwoœci i w³aœciwego
postrzegania przyrody w aspekcie œrodowiskotwórczej roli lasu i odpowiedzialnoœci cz³owieka za œrodowisko przyrodnicze.
Obiektami towarzysz¹cymi Leœnej
Sali s¹: œcie¿ka edukacyjna, wiata oraz
ekspozycje drzew, krzewów, krzewinek
i bylin wystêpuj¹cych na obszarze Œl¹ska (silvarium), roœlin miododajnych,
z których uzyskiwane s¹ ró¿nego rodzaju po¿ytki, zió³ i roœlin u¿ytkowych oraz
przemys³owych, a tak¿e wycinków œrodowisk wodno-b³otnych z charakterystycznymi aspektami roœlinnymi dla ³êgów i olsów.
Na terenie miasta Miko³ów w Leœnictwie Reta znajduje siê Leœne Pogotowie.
W tym miejscu zwierzêta ranne lub chore
otoczone troskliw¹ opiek¹ leœnika odzyskuj¹ zdrowie i wracaj¹ na ³ono natury.

Zwierzêta, które nie mog¹ powróciæ do
pe³ni si³ maj¹ zapewnione schronienie do
koñca swoich dni. W Leœnym Pogotowiu
prowadzone s¹ równie¿ zajêcia dla m³odzie¿y. Z uwagi na funkcjê jak¹ ono pe³ni
wizyty nale¿y uzgadniaæ w terminie wczeœniejszym.

Frekwencja

W obiektach edukacyjnych na terenie
Nadleœnictwa Katowice w 2005 roku przeprowadzono 120 zajêæ, w których uczestniczy³o ponad 2600 osób w tym ponad po³owa m³odzie¿y szkó³ podstawowych. Leœnicy przeprowadzili 58 spotkañ w formie prelekcji, pogadanki w szkole i poza szko³ami,
a uczestniczy³o w nich ok. 1400 osób.
Wspó³praca ze szko³ami i przedszkolami odbywa siê na zasadzie pomocy
w organizowaniu akcji "PosadŸ swoje drzewo", "Buk przy ka¿dej szkole" b¹dŸ te¿
akcji "Sprz¹tanie Œwiata", Dzieñ Ziemi itp.

Udostêpnianie i kontakt

Kadrê naszego oœrodka stanowi¹ pracownicy Nadleœnictwa Katowice. Osob¹
koordynuj¹c¹ dzia³ania edukacyjne jest
in¿ynier nadzoru Grzegorz Skurczak,
a leœniczowie i podleœniczowie prowadz¹
zajêcia terenowe na terenie swoich leœnictw. Oprowadzaj¹c grupy m³odzie¿y po
ciekawych fragmentach lasu przedstawiaj¹ zale¿noœci istniej¹ce w œrodowisku
oraz omawiaj¹ rolê cz³owieka w kszta³towaniu obecnego stanu przyrody i rolê leœników gospodaruj¹cych lasach.
Oœrodek funkcjonuje w dni robocze
w godzinach 800-1500. Zajêcia prowadzone s¹ bezp³atnie, a odwiedzenie oœrodka
mo¿liwe jest po wczeœniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu.
Adres: Nadleœnictwo Katowice, ul. Kijowska 37B, 40-754 Katowice
tel.: 032 252 51 41; 252 67 33
e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl
www.katowice.lasy.gov.pl/katowice

Fragmenty sta³ej ekspozycji przyrodniczej w Leœnej Sali Edukacyjnej przy Nadleœnictwie Katowice
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Sta³a ekspozycja narzêdzi do prac leœnych oraz
gabloty z owadami - szkodnikami lasu

lasu, podstawowe gatunki lasotwórcze.
Prowadz¹ równie¿ zajêcia w samej izbie.
Oprócz zajêæ tematycznych (np. gradacje
owadów, przegl¹d ekosystemów) odbywaj¹ siê tu prezentacje multimedialne, projekcje filmów przyrodniczych oraz gry i zabawy dydaktyczne.
Przy budynku nadleœnictwa wykonano tzw. ogródek przyrodniczy z tablicami
dydaktycznymi, oczkiem wodnym, wiat¹
i miejscem na ognisko. Ponadto mi³oœnicy leœnych wêdrówek mog¹ wybraæ siê na
oddalon¹ piêæ kilometrów od Kup œcie¿kê edukacyjn¹ w £adzy. Jest to oko³o
2 km trasa edukacyjna, na której mo¿na
dowiedzieæ siê co to jest wydma, torfowisko i jakie gatunki drzew rosn¹ w naszych
lasach.

Frekwencja

Dobr¹ lekcj¹ historii jest zaaran¿owana kancelaria
leœniczego z mundurem z lat 50. ub. wieku

Nadleœnictwo najliczniej odwiedzaj¹
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów, mniejsz¹ grupê stanowi¹ dzieci
w wieku przedszkolnym, m³odzie¿ ze szkó³
œrednich i doroœli. Kilka razy w roku przyjmujemy równie¿ wycieczki zagraniczne
z Niemiec i Szwajcarii. W 2003 r. odwiedzi³o nas 1745 osób, w 2004 r. - 2293 osoby, a w 2005 r. ju¿ 3194 osoby.
Na niwie edukacyjnej najd³u¿ej wspó³pracujemy ze szko³ami podstawowymi
i gimnazjami. Jest to zwi¹zane z materia³em obowi¹zuj¹cym na wy¿ej wymienionych poziomach edukacji (przegl¹d ekosystemów, gradacje szkodliwych owadów,
przegl¹d flory i fauny leœnej). Poza tematami œciœle programowymi uczniowie szkó³
bior¹ udzia³ w ró¿nych akcjach porz¹dkowania terenów leœnych np. Sprz¹tanie
z Zielon¹ Lig¹, udzia³ w konkursach:
I Ty posadŸ swoje drzewko, Czysty las,
Mój las.

RDLP w Katowicach

Ewa Szubart-Chodorowska
Zdjêcia: Daniel Chodorowski

Izbê Leœn¹ przy Nadleœnictwie

Kup na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach otwarto w lutym
2003 r. Izba sk³ada siê z czterech pomieszczeñ.

Aby przybli¿yæ zwiedzaj¹cym warunki
przyrodnicze naszego nadleœnictwa
w izbie edukacyjnej zaaran¿owano ekspozycje o tematyce: œrodowisko wodne, œrodowisko polne oraz œrodowisko leœne.
O gospodarowaniu w lasach nasi goœcie
mog¹ dowiedzieæ siê miêdzy innymi z tablic informacyjnych na temat hodowli lasu,
u¿ytkowania lasu i ochrony lasu. W izbie
urz¹dzony jest równie¿ k¹cik historyczny
" kancelaria leœniczego", z mapami pocho-
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dz¹cymi z 1884 r., opisem taksacyjnym z
1947 r., a nawet mundurem leœniczego
z lat 50. ubieg³ego wieku. Ponadto zgromadzone s¹ narzêdzia u¿ywane w pracach leœnych, gabloty z owadami – szkodnikami lasu.

Oferta edukacyjna

W edukacji wykorzystywane s¹ nastêpuj¹ce pomoce dydaktyczne: tablice tematyczne np.: warstwowa budowa lasu,
zwierzêta leœne, drzewa liœciaste, drzewa
iglaste, nisze pokarmowe ptaków, ptaki
drapie¿ne, ponadto sprzêt audio-video
i projektor multimedialny.
Leœnicy obs³uguj¹cy izbê leœn¹ prowadz¹ zajêcia w lesie i na œcie¿ce edukacyjnej z mo¿liwoœci¹ zrealizowania tematów: po¿ytki z lasu, budowa warstwowa

Udostêpnianie i kontakt

Kadra obs³uguj¹ca oœrodek to: Ewa
Szubart-Chodorowska, starszy specjalista
ds. ochrony lasu, melioracji wodnych, zagospodarowania turystycznego, ochrony
przyrody, edukacji leœnej spo³eczeñstwa,
Janusz Kowal – podleœniczy oraz Jerzy
Bednarz – stra¿nik leœny.
Izba Leœna jest do dyspozycji w godzinach pracy nadleœnictwa, tj. 715-1515
w dni robocze (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) lub w dni wolne od pracy równie¿ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oœrodek udostêpniany
jest nieodp³atnie.
Adres: Nadleœnictwo Kup, ul. 1 Maja 6,
46-082 Kup, Tel. (077) 469 52 12,
(077) 469 53 53,
e-mail: kup@katowice.lasy.gov.pl,
www.lasykatowice.com.pl/kup

Izba Leœna przy Nadleœnictwie Opole

Z

ielone Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leœnej zosta³o otwarte w 2003 r. z inicjatywy
Nadleœnictwa Opole wchodz¹cego w sk³ad Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach. Wizyta w Zielonym
Centrum rozpoczyna siê zwykle
w Izbie Leœnej znajduj¹cej siê
przy siedzibie nadleœnictwa.

2

Zajêcia terenowe

1. Izba w Nadl. Kup
2. Centrum w Nadl. Opole

W Izbie Leœnej Nadleœnictwa Opole odwiedzaj¹cy maj¹ mo¿liwoœæ wys³uchania
dwuczêœciowej prelekcji. Pierwsza dotyczy lasu i pracy leœnika (40 min. - Izba
Leœna), druga natomiast mieszkañców
lasu (40 min. - sala konferencyjna w Nadleœnictwie Opole). Zajêcia te prowadzone
s¹ równoczeœnie i zamiennie poprzez podzia³ grupy na dwie czêœci. Zarówno Izba
Leœna jak i sala konferencyjna wyposa¿one s¹ w sprzêt audiowizualny umo¿liwiaj¹cy prezentacje filmów przyrodniczych.
Sporz¹dzanie posi³ków umo¿liwia aneks
kuchenny oraz kominek z grillem znajduj¹cy siê w Izbie Leœnej.

Organizujemy równie¿ zajêcia terenowe, które kszta³c¹ zmys³ obserwacji i wyobraŸniê przestrzenn¹ ucznia, a tak¿e
umo¿liwiaj¹ zdobycie praktycznych umiejêtnoœci (np. orientacja w terenie, rozró¿nianie i oznaczanie organizmów). Zajêcia
prowadzone s¹ na œcie¿ce przyrodniczo ³owieckiej przy strzelnicy Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Opolu oraz na terenie
podopolskich lasów.
Zagadnienia omawiane podczas zajêæ terenowych: orientacja w terenie i na mapie,
formy ochrony przyrody, warstwowa budowa lasu, zwierzêta, roœliny leœne i ich przysto-

Tekst i zdjêcia: Nadleœnictwo Opole

Udostêpnianie i kontakt

Kadra obs³uguj¹ca Oœrodek to Norbert
Król oraz Maciej Pyp³acz. Zielone Centrum
Edukacji Leœnej wspó³pracuje z przedszkolami, szko³ami podstawowymi, gimnazjami, liceami z Opola i okolic, a tak¿e
z Uniwersytetem Opolskim. Wszystkie zajêcia z m³odzie¿¹ s¹ bezp³atne.
Zapraszamy w œrody i czwartki w godz.
800-1400. Wszystkie zainteresowane grupy
prosimy o kontakt z Andrzejem Walczakiem pod numerem tel. 077 455 05 41
wew. 53.
Sta³a ekspozycja w Zielonym Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leœnej w Nadleœnictwie Opole

1

Mieszkañcy lasu: zapoznanie siê
z gatunkami zwierz¹t opolskich lasów (rozpoznawanie zwierz¹t na podstawie eksponatów), biologia i wystêpowanie gatunków
zwierz¹t, relacje wewn¹trz- i miêdzygatunkowe, ³añcuchy i sieci pokarmowe oraz
dzia³anie cz³owieka w œrodowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.
Przy Izbie Leœnej znajduje siê równie¿
Mini-ogródek Dydaktyczny, gdzie zwiedzaj¹cy maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z rodzimymi i obcymi gatunkami flory.

sowanie do ¿ycia w danym œrodowisku, u¿ytkowanie lasu, jak zachowywaæ siê w lesie.
W okresie zimowym organizujemy akcjê dokarmiania zwierz¹t, podczas której
uczestnicy mog¹ bezpoœrednio zapoznaæ
siê ze sposobami dokarmiania oraz rodzajami karmy wyk³adanej dla poszczególnych gatunków zwierzyny. Uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ poznania tropów i œladów pozostawianych przez zwierzynê.
W zajêciach prowadzonych przez Nadleœnictwo Opole w Zielonym Centrum Edukacji Leœnej w 2006 roku wziê³o udzia³ ponad 3 tys. osób, g³ównie dzieci i m³odzie¿
szkolne.

Tematy leœnej edukacji

Las i praca leœnika: rozpoznawanie
gatunków drzew, praca leœnika dawniej
i dziœ, prezentacja narzêdzi u¿ywanych w
zagospodarowaniu lasu, wp³yw cz³owieka
na œrodowisko przyrodnicze - problematyka zaœmiecania lasów oraz po¿arów, jak
nie zgubiæ siê w lesie, zasady zachowania
siê w lesie, ochrona lasu przed owadami nasi skrzydlaci sprzymierzeñcy oraz znaczenie lasów w przyrodzie i ¿yciu cz³owieka.
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Leœna Izba Edukacji Ekologicznej
w Nadleœnictwie Prószków

zajêcia przy niekorzystnej pogodzie. Pod
zadaszeniem w kszta³cie podkowy ustawione s¹ ³awki. Jest te¿ miejsce do bezpiecznego palenia ogniska.
W Leœnictwie Przysiecz znajduje siê
szkó³ka leœna. Budynek i teren przyleg³y do
niej s¹ doskona³ym miejscem do prowadzenia zajêæ terenowych. Praktykowane s¹
wycieczki po terenie szkó³ki, które koñcz¹
siê wspólnym ogniskiem i pieczeniem kie³basek. Leœniczy wczeœniej przygotowuje

C

RDLP w Katowicach

entrum edukacyjno-dydaktyczne przy Nadleœnictwie Prószków na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach powsta³o w 2005 roku. W sk³ad Centrum wchodzi
Leœna Izba Edukacji Ekologicznej, œcie¿ka edukacyjna oraz wiata
w Leœnictwie Wyb³yszczów, budynek na terenie szkó³ki leœnej oraz
letnia pracownia dydaktyczna.
Centrum edukacyjno-dydaktyczne
Obiekty edukacji leœnej
jest projektem nastawionym na sta³e
Nadleœnictwo Prószków posiada
zwiêkszanie stopnia œwiadomoœci ekoloLeœn¹ Izbê Edukacji Ekologicznej o pow.
gicznej dzieci i m³odzie¿y poprzez ak112 m2, mieszcz¹c¹ sta³¹ ekspozycjê o tetywn¹ edukacjê ekologiczn¹. Misj¹ Cenmatyce przyrodniczo-leœnej z³o¿on¹ miêtrum jest przybli¿enie m³odzie¿y, spêdzadzy innymi z dermoplastycznych preparaj¹cej wiêkszoœæ ¿ycia w mieœcie, idei
tów zwierzêcych, profili glebowych, okazów
ochrony przyrody zarówno w kontekœcie
fitopatologicznych, zbiorów entomologicz¿ycia codziennego (np. zmniejszanie konnych i dendrologicznych, budek lêgowych,
sumpcji i zu¿ycia zasobów nieodnawialschronów dla nietoperzy, pu³apek feromonych, humanitarne traktowanie zwierz¹t),
nowych itp. Izba wyposa¿ona jest w komjak i poszanowania przyrody wynikaj¹ceputer, rzutnik i system nag³aœniaj¹cy.
go z zasad zrównowa¿onego rozwoju.
Na œcie¿ce edukacyjnej znajduj¹ siê 22
Zajêcia prowadzone s¹ rzetelnie i sumienpunkty opisane na specjalnie do tego celu
nie. Wiedza przekazywana jest s³uchaopracowanych tablicach, usytuowane s¹
czom w sposób odpowiadaj¹cy wiekowi
³awy drewniane, na których mo¿na odpozainteresowanych. Zakres tematyczny
cz¹æ, stojaki na rowery i kosze na œmieci.
planowanych zajêæ uzgadniany jest z naWiata to miejsce, gdzie mo¿na prowadziæ
uczycielem w terminie umo¿liwiaj¹cym ich przygotowanie
przez pracowników nadleœnictwa. Prowadz¹cy przekazuje s³uchaczom treœci, a
póŸniej nastêpuje wspólne
utrwalenie materia³u. Dla
grup bardziej zaawansowanych przygotowujemy testy
z wiedzy wczeœniej nabytej.
Nadleœnictwo preferuje spotkania w pracowniach, jak
równie¿ wycieczki terenowe,
które mog¹ odbywaæ siê pieszo lub na rowerach. Przy
wczeœniejszym uzgodnieniu
mo¿na równie¿ zorganizowaæ przejazdy bryczk¹
konn¹ po terenie nadleœnicEdukacyjna Wiata w Leœnictwie Wyb³yszczów
twa.
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miejsce na ognisko. Na ukoñczeniu jest letnia pracownia edukacyjno-dydaktyczna,
mieszcz¹ca siê przy budynku nadleœnictwa.

Wspó³praca w edukacji

W zajêciach edukacyjnych bierze
udzia³ oko³o 5 tysiêcy osób rocznie. S¹ to
dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjów, a tak¿e szkó³ œrednich. Równie¿ dzieci w wieku przedszkolnym bor¹ udzia³
w zajêciach przez nas przygotowanych.
Wœród uczestników s¹ te¿ doroœli. Zajêcia odbywaj¹ siê g³ównie od marca do
czerwca i od wrzeœnia do listopada.
Nadleœnictwo Prószków wspó³pracuje z 11 szko³ami, Domem Kultury w Prószkowie, lokalnymi mediami (prasa, radio,
telewizja), a tak¿e tutejsz¹ parafi¹. Wspó³praca polega na prowadzeniu lekcji o tematyce przyrodniczo-leœnej, pogadanki
w szko³ach, oraz organizacji imprez edukacyjnych dla spo³eczeñstwa.
Julia Zieliñska
Zdjêcia: Nadleœnictwo Prószków

Udostêpnianie i kontakt

Obs³ugê Centrum edukacyjno - dydaktycznego zapewnia piêæ osób: nadleœniczy,
in¿ynier nadzoru, dwóch instruktorów technicznych i podleœniczy. Zajêcia prowadzone s¹ w tematyce leœnej, a prowadz¹cy
posi³kuj¹ siê materia³ami bêd¹cymi na wyposa¿eniu pracowni, jak równie¿ swoim doœwiadczeniem nabytym w pracy.
Centrum edukacyjno-dydaktyczne
udostêpnione jest od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 700-1500. Zainteresowani proszeni s¹ o zg³oszenie pisemne lub osobiste do nadleœniczego. Zajêcia i udostêpnienie izby jest bezp³atne.
Adres: Nadleœnictwo Prószków
ul. Opolska 11, 46 - 060 Prószków, tel/fax:
077 464 80 22, e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

Zajêcia w tzw. Letniej Sali Edukacyjnej przy wiacie
obok nadleœnictwa. Fot. Mariusz Kowalski

1

2

1. Centrum w Nadl. Prószków
2. Izba w Nadl. Siewierz

Izba Edukacji Leœnej mieœci siê

Dzieci w Leœnej Izbie Edukacyjnej w budynku
Nadleœnictwa Siewierz. Fot. Sylwia Sarad

w budynku Nadleœnictwa Siewierz funkcjonuj¹cego w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach. Powsta³a w 2002 roku
i przystosowana jest do prowadzenia zajêæ dla grup maksymalnie 25-osobowych. Obok siedziby nadleœnictwa jest te¿ leœna
klasa - wiata edukacyjna, w której mo¿e przebywaæ 50-60 osób.

Izba edukacyjna

Izba edukacji jest bogato wyposa¿ona w eksponaty zwierz¹t, roœlin i innych
materia³ów traktuj¹cych o pracy leœnika.

Poniewa¿ grupy uczniów odwiedzaj¹ce
nasz obiekt najczêœciej s¹ liczniejsze ni¿
25 osób, do zajêæ dydaktycznych wykorzystywana jest te¿ œwietlica nadleœnictwa.
Zajêcia prowadzone s¹ wówczas w dwóch
grupach przez dwie osoby, po czym nastêpuje wymiana grup. W œwietlicy prowadzone s¹ zajêcia w oparciu o multimedia,
w tym prezentacje i filmy odtwarzane
z komputera poprzez rzutnik na ekran.

Pomoce dydaktyczne

W izbie edukacyjnej umieszczone s¹
gabloty tematyczne. S¹ to: Rezerwat Góra
Che³m w Hutkach Kankach, Rezerwat Cisy
w Hucie Starej, Sosna pospolita, Brzoza
brodawkowata, Runo Leœne - gatunki ró¿nicuj¹ce typów siedliskowych lasu, Grzyby sprawcy chorób drzew, Owady po¿yteczne i szkodliwe, Gatunki lasotwórcze
i domieszkowe Polski, Profile glebowe. Ponadto w izbie znajduje siê odtwarzacz CD miniwie¿a i rzutnik do foliogramów.

Pomoce dydaktyczne pozostaj¹ce na
wyposa¿eniu œwietlicy to: magnetowid,
laptop (do dyspozycji), projektor multimedialny, odtwarzacz CD (miniwie¿a), kamera mikroskopowa z mo¿liwoœci¹ projekcji
obrazu na du¿ym ekranie, lupa binokularna po³¹czona z kamer¹.
Do dyspozycji prowadz¹cego zajêcia
z dzieæmi i m³odzie¿¹ s¹ p³yty CD, foliogramy i kasety VHS z nagraniami filmów i materia³ów o tematyce przyrodniczo-leœnej.
Na tablicach dydaktycznych pokazano nastêpuj¹ce tematy: Zegar kwiatowy,
Owocowa strategia, Poradnik grzybiarza,
¯ycie leœnych mrówek, Pracowite przedwioœnie - co s³ychaæ u leœnika, Obieg organiczny w przyrodzie, Œladami zwierz¹t
leœnych, Las nie hoduje siê sam, jaka bêdzie pogoda, Nasiona i owoce, Warstwowa budowa lasu, Dlaczego las jest taki
wa¿ny, Sprzymierzeñcy lasu, Formy ochrony przyrody, Wiewiórka pospolita, W jaki
sposób od¿ywiaj¹ siê roœliny zielne,

Gniazda ptaków oraz 10 tablic z cyklu
"Praca leœnika".
W edukacji stosujemy g³ównie metodê pogadanki, pokazu multimedialnego,
ale równie¿ konkursów i warsztatów.

W pobli¿u izby

Przy budynku nadleœnictwa udostêpniony zosta³ mini park i mini las z kolekcj¹
kilkudziesiêciu gatunków drzew i krzewów.
Dwadzieœcia najpospolitszych i najciekawszych gatunków zosta³o ju¿ opatrzonych
ma³ymi tabliczkami informacyjnymi. W najbli¿szym otoczeniu izby edukacyjnej rozstawione s¹ tablice dydaktyczne, nie stanowi¹ jednak klasycznej œcie¿ki dydaktycznej z uwagi na ograniczon¹ przestrzeñ.
Ponadto, z myœl¹ o uczestnikach leœnej edukacji zbudowana zosta³a równie¿
zielona klasa. Jest to bardzo estetycznie
wykonana wiata, w której uczestnicy zajêæ dydaktycznych mog¹ siê ukryæ w razie deszczu. W wiacie znajduje siê szeœæ
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du¿ych sto³ów i ³awy, ³¹cznie dla oko³o 5060 osób. Przy wiacie urz¹dzono palenisko,
z którego mog¹ korzystaæ odwiedzaj¹cy
izbê edukacyjn¹.

Frekwencja

W ci¹gu roku w zajêciach prowadzonych w obiektach edukacyjnych Nadleœnictwa Siewierz bierze udzia³ oko³o 3,5
tys. osób, g³ównie w okresie IV-VI oraz IXXI, chocia¿ zajêcia s¹ prowadzone przez
ca³y rok, równie¿ zim¹ (akcja ferie z leœnikami, dokarmiaj zwierzêta zim¹, akcja ekologiczna choinka itp.). Z naszej oferty korzystaj¹ g³ównie dzieci i m³odzie¿ szkolna
oraz przedszkolaki.

Wspó³praca

Wspó³pracujemy ze szko³ami naszego
regionu (³¹cznie jest ich 300). Wspó³praca to przede wszystkim: organizowanie
konkursów, sponsorowanie nagród w konkursach ekologicznych organizowanych
przez te szko³y, uczestnictwo w komisjach
konkursowych, prowadzenie zajêæ dydaktycznych terenowych i kameralnych dla
uczniów w szko³ach.
Wœród innych podmiotów, z którymi
nadleœnictwo wspó³pracuje w zakresie
edukacji przyrodniczej mo¿na wymieniæ:
Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego (wymiana doœwiadczeñ i materia³ów dydaktycznych wspólne prowadzenia zajêæ w akcjach edukacyjnych), Miejskie i Gminne Oœrodki Kultury (D¹browa Górnicza, Siewierz, Katowice), Muzeum Miejskie w D¹browie Górniczej, Muzeum w Bêdzinie, Polski Zwi¹zek Fotografów Przyrody (wspólne organizowanie wystaw przyrodniczych).
Ponadto lokalne Gminy przekazuj¹
nam œrodki finansowe na nagrody w konkursach i materia³y dydaktyczne do prowadzenia zajêæ.
Mariusz Kowalski

Udostêpnienie i kontakt

W prowadzenie zajêæ dydaktycznych
w leœnej izbie i s¹siaduj¹cych obiektach
edukacyjnych zaanga¿owanych jest czterech pracowników nadleœnictwa. Z zajêæ
korzystaj¹ grupy zorganizowane, bez
ograniczeñ wiekowych. Przedstawiciel
grupy ustala telefonicznie termin. Zajêcia
prowadzone s¹ w dni robocze, w godzinach pracy nadleœnictwa – 700-1500. Zajêcia s¹ nieodp³atne. Osob¹ przyjmuj¹c¹
zapisy na zajêcia jest Mariusz Kowalski.
Adres: Nadleœnictwo Siewierz,
ul. £ysa Góra 6, 42-470 Siewierz.
Tel. (32) 674 29 57
e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl
www.lasy.katowice.com.pl/siewierz
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entrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Zawadzkie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach powsta³o w 2004 roku. Sk³adaj¹ siê na nie: sala
edukacyjna w budynku nadleœnictwa i Izba Leœno-Przyrodnicza,
Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im. Jana Paw³a II, leœne arboretum przy leœniczówce JaŸwin oraz œcie¿ka edukacyjna Nad Ma³¹
Panwi¹ w Leœnictwie Rytwiny.

Sala edukacyjna

Sala Konferencyjno-Edukacyjna (czynna przez ca³y rok) mieœci siê na strychu biurowca nadleœnictwa, gdzie wygospodarowano du¿e, przestronne pomieszczenie
z 50 miejscami siedz¹cymi. Wyposa¿ona
jest w sprzêt multimedialny i pomoce dydaktyczne (gabloty z owadami, m.in.
szkodnikami technicznymi ró¿nych gatunków drzew), naturalnej wielkoœci profile glebowe, ptaki i trofea ³owieckie. Pomieszczenie wykorzystywane jest do narad gospodarczych, spotkañ leœników, a przede
wszystkim do lekcji przyrodniczych i jako
miejsce wystaw prac konkursowych. Odwiedzaj¹cy mog¹ obejrzeæ tu filmy wideo
i na DVD o tematyce leœnej, wys³uchaæ p³yt
z odg³osami zwierz¹t itp.

Izba leœno-przyrodnicza

Du¿e zaplecze dydaktyczne posiada
Izba Leœno-Przyrodnicza. Zgromadzono tu
ponad 1000 eksponatów zwi¹zanych m.in.
z gospodark¹ ³owieck¹, u¿ytkowaniem
lasu, ochron¹ lasu, szkó³karstwem, urz¹dzaniem lasu. Wiele z nich ma wartoœæ historyczn¹, np: mapy z XIX wieku, sprzêty
wykorzystywane w gospodarstwie. Du¿e
zainteresowanie wzbudzaj¹ eksponaty
zwierz¹t m.in. ¿ubr, niedŸwiedŸ, jelenie,
sarny, wydra, borsuk i dziki.

Ogród przyrodniczy

Kolejny obiekt do odwiedzenia to
Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im. Jana
Paw³a II. Ma wiele atrakcji i ka¿dy znajdzie
tu coœ interesuj¹cego. Zaczynaj¹c od tablic edukacyjnych, opisuj¹cych zagadnienia typowo leœne jak i ogólnoprzyrodnicze,
po osobliwe gatunki drzew, krzewów, ro-

œliny naskalne i wodne. Odwiedzaj¹cy zobacz¹ urz¹dzenia ³owieckie, ró¿nego typu
budki lêgowe dla ptaków oraz pu³apki na
owady. Uwagê przyci¹ga zegar s³oneczny, dwa trony wyrzeŸbione w drewnie
a tak¿e Domek Baby Jagi - olbrzymi dziuplasty pieñ dêbowy. Œwietnoœci ogrodowi
nadaje Panorama Papieska - obraz z Janem Paw³em II, fragment homilii i s³owa
wypowiedziane podczas Pielgrzymki Leœników do Rzymu oraz d¹b wyhodowany
z nasion poœwiêconych przez Papie¿a.
Ma³e drzewko sygnowane certyfikatem
nr 77 otrzyma³o nazwê "Zwiastuna Pokoju".
Na koniec pobytu na terenie centrum
edukacji zapraszamy pod wiatê, gdzie znajduje siê palenisko, a wokó³ stoliki i 50 miejsc
siedz¹cych. Jest to doskona³e miejsce do
odpoczynku, przeprowadzenia pogadanki, podsumowania zajêæ, czy podzielenia
siê wra¿eniami z wycieczki po Ogrodzie.

Leœne arboretum

Zapraszamy te¿ do Leœnego Arboretum przy leœniczówce JaŸwin. Historia
ogrodu siêga roku 1993, kiedy to kolekcjonowaniem roœlin zainteresowa³ siê miejscowy leœniczy Robert Pi¹tek. Dziêki Jego
wytrwa³ej pracy arboretum posiada dziœ
ok. 3000 taksonów. Mo¿emy tu podziwiaæ
wiele ciekawych gatunków roœlin z ca³ego œwiata. Infrastruktura ogrodu z licznymi œcie¿kami, skalniakami, oczkami wodnymi, kaskadami zachwyca zw³aszcza
w pe³ni sezonu wegetacyjnego. Jest tu
du¿a altana z miejscami siedz¹cymi i paleniskiem, wykorzystywana do odpoczynku, spotkañ okolicznoœciowych, a przede
wszystkim do prowadzenia pogadanek o Arboretum, pracy i ¿yciu w lesie. Nad ca³ym

Izba Leœno-Przyrodnicza przy Nadleœnictwie
Zawadzkie

wystawy prac konkursowych, rajdy rowerowe (z konkursami przyrodniczymi), sp³ywy kajakowe po rzece Ma³a Panew organizowane razem z PTTK.
Nadleœnictwo bierze udzia³ w projektach: "I Ty posadŸ swoje drzewko", "Cztery pory roku", wspó³organizuje ró¿ne imprezy okolicznoœciowe, prowadzi w³asn¹
stronê internetow¹. Edukacja odbywa siê
we wszystkich grupach wiekowych, zaœ
najwiêksze zainteresowanie ofert¹ wykazuj¹ szko³y podstawowe i gimnazja.

Frekwencja i wspó³praca

Z oferty Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Zawadzkie
skorzysta³o w 2006 roku ponad 7,6 tys.

Oferta edukacyjna

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej oferuje szeroki program zajêæ. Mog¹
to byæ zajêcia terenowe (m.in. obserwacje, wype³nianie kart pracy, dyskusja, gry
i zabawy) na œcie¿kach edukacyjnych,
gdzie ustawione s¹ tablice z wiadomoœciami ogólnoprzyrodniczymi jak i typowo leœnymi, a tak¿e mówi¹cymi o zagro¿eniach
lasu (po¿ary i œmieci), praca leœnika itp.
Inne formy zajêæ to: pogadanki, prelekcje, pokazy multimedialne, które organizowane s¹ w Sali Konferencyjno-Edukacyjnej
czy w Izbie Leœno-Przyrodniczej przy leœniczówce JaŸwin. Tematyka w zale¿noœci od
grupy wiekowej i zainteresowañ dotyczy np.
ochrony przyrody, funkcji lasu, ³owiectwa.
Co roku odbywaj¹ siê akcje sprz¹tania
lasu, konkurs "Chroñ las przed po¿arem",

osób. Wœród uczestników dominuj¹ dzieci i m³odzie¿ szkolna. Najbardziej popularn¹ form¹ edukacji s¹ prelekcje i pogadanki oraz akcje ekologiczne organizowane na terenie nadleœnictwa.

mnieæ równie¿ o wspó³pracy z proboszczem
parafii Œw. Rodziny w Zawadzkiem.
Ma³gorzata KuŸmiñska-Kurczyk
Zdjêcia: Tomasz Kurczyk

Udostêpnianie i kontakt

Nadleœnictwo Zawadzkie w ramach Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej udostêpnia nastêpuj¹ce obiekty: Izbê Leœno-Przyrodnicz¹ przy biurowcu Nadleœnictwa*, Salê Konferencyjno-Edukacyjn¹, Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy, Œcie¿kê Przyrodniczo-Edukacyjn¹
„Nad Ma³¹ Panwi¹" w Leœnictwie Rytwiny, Œcie¿kê Przyrodniczo-Edukacyjn¹ „Œwierkle”
w Leœnictwie Œwierkle, Izbê Przyrodniczo-Leœn¹ przy leœniczówce JaŸwin*, Leœne arboretum przy leœniczówce JaŸwin*, Dostrzegalniê przeciwpo¿arow¹ z platform¹ widokow¹* (odp³atnie) (*obiekty nieczynne dla zwiedzaj¹cych w okresie od 1 listopada do 31 marca).
Obowi¹zuje uzgodnienie terminu przyjazdu i warunków korzystania z obiektów
z koordynatorem grup zorganizowanych mgr in¿. Ma³gorzat¹ KuŸmiñsk¹-Kurczyk,
tel. kom. 0 508 348 366. Nadleœnictwo oczekuje pisemnego zg³oszenia grup. Wskazany
jest kontakt przynajmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem.
Adres: Nadleœnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,
tel. 077 404 96 55, 404 96 56, 404 96 60; e-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl,
www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie/

Ogród edukacyjno-przyrodniczy im. Jana Paw³a II

W sali edukacyjnej Nadleœnictwa Zawadzkie
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RDLP w Katowicach

ogrodem czuwa w grocie figurka Matki
Boskiej-Patronki Ogrodu.

Informacja o funkcjonowaniu Centrum
Edukacji jest wysy³ana do przedszkoli,
szkó³ podstawowych, gimnazjum, zespo³ów szkolno-gimnazjalnych, szkó³ zawodowych i liceum, szkó³ specjalnych, urzêdów
miast i gmin, starostw. Razem do 41 jednostek. Prawie wszystkie informowane jednostki odwiedzaj¹ Centrum b¹dŸ zapraszaj¹ leœnika do siebie. Szko³y zapraszane s¹ do wziêcia udzia³u w konkursach,
akcjach, imprezach okolicznoœciowych.
Podpisano porozumienie o trwa³ej
wspó³pracy pomiêdzy Nadleœnictwem a Oddzia³em PTTK w Zawadzkiem. Dziêki niemu
kilka razy w roku odbywaj¹ siê wspólnie organizowane rajdy rowerowe o charakterze
rekreacyjno-edukacyjnym. Nale¿y wspo-

Oœrodek Edukacji Ekologicznej Hrendówka

W

RDLP w Kroœnie

ychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom szkó³ i spo³ecznoœci
lokalnej Nadleœnictwo Rymanów powo³a³o do ¿ycia Oœrodek Edukacji Ekologicznej Hrendówka. Zlokalizowany jest on
w Odrzechowej, 12 km od Rymanowa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie.

Oœrodek Edukacji Ekologicznej Hrendówka we w³adanie dzieci i m³odzie¿y
szkolnej zosta³ oddany 1 czerwca 2004
roku. Mieœci siê w drewnianym budynku
wzniesionym w 1935 roku. Wewn¹trz starej leœniczówki znajduje siê izba edukacyjna z eksponatami przyrodniczymi.
Oœrodek przeznaczony jest g³ównie do
celów dydaktycznych. Na jego wyposa¿eniu znajduj¹ siê m.in. zbiory zielnikowe, entomologiczne, geologiczne oraz
szereg przyrz¹dów i urz¹dzeñ przydatnych do prowadzenia zajêæ z zakresu
ekologii, biologii, ochrony przyrody oraz
ochrony œrodowiska, zaœ istniej¹ca obok
du¿a wiata daje mo¿liwoœci prowadzenia
lekcji w plenerze.

Cele edukacji

Celem Oœrodka jest przede wszystkim
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie edukacji leœnej, ochrony przyrody i œrodowiska, biologii i ekologii. Ponadto celem
naszym jest propagowanie walorów przyrodniczych Nadleœnictwa Rymanów, zapoznawanie z nimi dzieci i m³odzie¿y, nie tylko z okolicznych szkó³, lecz równie¿ regionu, uwra¿liwianie spo³eczeñstwa na
piêkno otaczaj¹cej przyrody, zapoznanie
z gatunkami roœlin i zwierz¹t, funkcjonowaniem ró¿nych typów ekosystemów, biologii zwierz¹t leœnych itp.
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Leœny Dzieñ Dziecka

Otwarcie Oœrodka Edukacji Ekologicznej Hrendówka 1 czerwca, sta³o siê przyczynkiem do corocznych spotkañ z m³odzie¿¹ i obchodzenia tzw. Leœnego Dnia
Dziecka. W ramach tych spotkañ w 2005
roku oddano do u¿ytku œcie¿kê edukacyjno-przyrodnicz¹ Hrendówka, a w roku 2006
nowe urz¹dzenia edukacyjne, miêdzy innymi tzw. tropologa - do nauki rozpoznawania tropów oraz leœny ksylofon. W tych
spotkaniach bior¹ udzia³ czteroosobowe reprezentacje z 20 szkó³ znajduj¹cych siê w
terytorialnym zasiêgu dzia³alnoœci Nadleœnictwa Rymanów oraz niepe³nosprawna
m³odzie¿ z Warsztatów Terapii Zajêciowej.

Akcje i projekty

"Pomagamy leœnym zwierzêtom przetrwaæ zimê" to cykliczny projekt organizowany przez Nadleœnictwo Rymanów
we wspó³pracy z okolicznymi szko³ami.
Akcja polega na zbieraniu jesieni¹ przez
dzieci kukurydzy, kasztanów, ¿o³êdzi i innych nasion (corocznie s¹ to ponad 3
tony), którymi zim¹ wspólnie z pracownikami nadleœnictwa dokarmiaj¹ zwierzynê
leœn¹. Pracowita m³odzie¿, ze szkó³ bior¹cych udzia³ w akcji, jest zapraszana
przez Nadleœnictwo Rymanów do Oœrodka Edukacji Ekologicznej Hrendówka,
gdzie bierze udzia³ w dokarmianiu zwie-

rzyny. Czeka je tam te¿ nagroda w postaci kuligu i ogniska przygotowanego
przez leœników.
W ramach akcji "Wakacje z lasem"
dzieci i m³odzie¿ z okolicznych miejscowoœci, którzy z ró¿nych powodów wakacje spêdzali w swoim miejscu zamieszkania, w 2005 roku zostali zaproszeni do
Hrendówki, gdzie czekali na nich leœnicy.
Oprócz wyprawy do lasu, konkursów
ekologicznych g³ówn¹ atrakcjê stanowi³y
przeja¿d¿ki konne. Zosta³y one zorganizowane we wspó³pracy z Zak³adem Doœwiadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej i dziêki temu przekszta³ci³y siê
w "Wakacje z lasem i koniem huculskim".
W roku 2006, kontynuuj¹c ten projekt, Nadleœnictwo Rymanów by³o wspó³organizatorem "Familijnych zawodów rowerowych".
Corocznie Oœrodek staje siê tak¿e centrum regionalnym ogólnokrajowych akcji.
Wspó³praca z Zarz¹dem Karpackich Parków Krajobrazowych zaowocowa³a organizacj¹ Dnia Ziemi, wraz z Towarzystwem
Przyjació³ Lasu przeprowadziliœmy konkurs
Czysty Las, a z klubem ekologicznym Gaja
obchodziliœmy Œwiêto drzewa.
Wszystkie projekty i akcje prowadzone w Oœrodku, przy wspó³udziale nauczycieli, maj¹ za zadanie kszta³towaæ umiejêtnoœæ samodzielnego obserwowania
przyrody, rozwijanie spostrzegawczoœci,
budzenie wra¿liwoœci na otaczaj¹cy œwiat,
wzbudzenie zainteresowañ zagadnieniami zwi¹zanymi ze œrodowiskiem, kszta³towanie w³aœciwych zachowañ i postaw
wobec œrodowiska naturalnego. Maj¹ one
tak¿e przekonywaæ o koniecznoœci racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.
Co najwa¿niejsze ciesz¹ siê du¿ym zain-

teresowaniem ze strony m³odzie¿y, dzieci
oraz lokalnej spo³ecznoœci.
W roku 2004 Oœrodek Edukacji Ekologicznej odwiedzi³o ponad 1000 osób,
a rok póŸniej, dziêki uatrakcyjnieniu oferty o œcie¿kê edukacyjno-przyrodnicz¹ liczba odwiedzaj¹cych wzros³a do 2500 osób.

Leœne œcie¿ki edukacyjne

Œcie¿ka edukacyjno-przyrodnicza
Hrendówka prowadzi przez lasy Leœnictwa
Pastwiska. Przedstawia ciekawe fragmenty lasu, ró¿norodnoœæ zbiorowisk przyrodniczych. Na dziesiêciu stanowiskach mo¿na zaobserwowaæ bogactwo fauny i flory
Beskidu Niskiego, roœliny chronione (m.in.
wawrzynka wilcze³yko, skrzypa olbrzymiego). Uwa¿ny obserwator mo¿e zauwa¿yæ
œlady bytowania takich zwierz¹t jak: jeleñ,
sarna, wilk i inne. D³ugoœæ trasy wynosi
oko³o 2,5 km, czas przejœcia ok. 2,5 godziny, ró¿nica wzniesieñ 80 m. Wydano
folder przewodnik dotycz¹cy œcie¿ki.
Wiedzê przyrodnicz¹ odwiedzaj¹cy
Oœrodek, mog¹ poszerzyæ na pozosta³ych
œcie¿kach znajduj¹cych siê na terenie
Nadleœnictwa Rymanów.
Œcie¿ka W prze³omie Jasio³ki - wiedzie
atrakcyjn¹ tras¹ wzd³u¿ prze³omowego
odcinka rzeki Jasio³ki oraz przez rezerwat
przyrody, w którym wystêpuje sporo botanicznych osobliwoœci. D³ugoœæ trasy wynosi 4 km, czas przejœcia oko³o 2 godziny.
Ró¿nica poziomów do pokonania 250 m.
Œcie¿ka Rymanów Zdrój ma za zadanie zaprezentowanie walorów przyrodniczych lasów po³o¿onych w Leœnictwie
Rymanów Zdrój. Œcie¿ka ta ukazuje
równie¿ wp³yw cz³owieka, w tym pracê leœników, na wygl¹d i funkcjonowanie biocenoz leœnych. Trasa œcie¿ki przebiega
miêdzy innymi przez punkty widokowe
i miejsca historyczne, np. Górê Zamczyska, Cerkwisko.
D³ugoœæ trasy wynosi oko³o 5,5 km,
czas przejœcia 2-4 godziny. Ró¿nica poziomów do pokonania ok. 160 m.
Œcie¿ka W dolinie Wis³oka - zlokalizowana na terenia Leœnictwa Pu³awy, prowadzi przez buczynê karpack¹, na jej trasie znajduj¹ siê drzewa pomnikowe. Prezentuje tak¿e procesy naturalnej sukcesji,
na terenach po³emkowskich wiosek wysiedlonych w okresie wojennej po¿ogi. D³ugoœæ trasy wynosi oko³o 10 km, czas przejœcia 3-5 godzin. Ró¿nica poziomów do
pokonania ok. 250 m.
Przebieg œcie¿ek: Hrendówka i W dolinie Wis³oka oraz ich najwa¿niejsze punkty s¹
opisane w folderach-przewodnikach. Zosta³y one wydane nak³adem Nadleœnictwa Rymanów. W przygotowaniu s¹ kolejne publikacje dotycz¹ce œcie¿ki Rymanów Zdrój oraz
prospekt informacyjny dotycz¹cy dzia³alnoœci tutejszego nadleœnictwa i Oœrodka Edukacji Ekologicznej Hrendówka.
Tekst i zdjêcia: Maciej Szpiech

Hrendówka jest przystosowana do przyjmowania osób niepe³nosprawnych

Konkurs ekologiczny w trakcie obchodów Leœnego Dnia Dziecka

Udostêpnianie i kontakt

Z oferty edukacyjnej Oœrodka mog¹ korzystaæ bezp³atnie grupy zorganizowane,
wycieczki szkolne, turyœci indywidualni i wszystkie zainteresowane osoby, po wczeœniejszym uzgodnieniu w Nadleœnictwie Rymanów. Zainteresowane grupy uzyskuj¹
wsparcie ze strony leœniczego, który sprawuje pieczê nad Oœrodkiem Edukacji Ekologicznej Hrendówka, jak równie¿ istnieje mo¿liwoœæ oddelegowania pracownika nadleœnictwa (ds. edukacji ekologicznej) do przeprowadzenia zajêæ terenowych.
W leœniczówce jest 9 miejsc noclegowych, pokoje 1, 2 i 4 osobowe, kuchnia, wy¿ywienie - mo¿liwoœæ przygotowania we w³asnym zakresie. Wiêcej szczegó³ów na stronie
internetowej nadleœnictwa: http://www.krosno.lasy.gov.pl/rymanow/
Adres: Nadleœnictwo Rymanów, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów, tel. 013 435 50 15,
e-mail:rymanow@krosno.lasy.gov.pl
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RDLP w Kroœnie

entrum Edukacji Ekologicznej na terenie Leœnictwa Bierówka
w Nadleœnictwie Dukla, dzia³aj¹cego w granicach Regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie, zosta³o utworzone
w 2003 roku. Zlokalizowane jest 10 km od Jas³a, w miejscowoœci
Bierówka. Jest to wyj¹tkowe miejsce, przygotowane do wypoczynku, rekreacji, lepszego poznania lasu i praw natury, œladów historii
i dziejów narodu polskiego.
Zajêcia z edukacji leœnej prowadzone
s¹ w dwóch salach dydaktycznych oraz
na trzech trasach edukacyjno-turystycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie Centrum. Na placu zabaw odbywaj¹ siê zabawy po³¹czone z nauk¹ i odpoczynkiem.
Na polanie w otoczeniu domku ustawione s¹ tablice dydaktyczne i przygotowane miejsce na ognisko. Przy Centrum
utrzymywany jest du¿y parking.
Sale dydaktyczne wyposa¿one s¹
w eksponaty przyrodnicze, trofea myœliwskie, zdjêcia, biblioteczkê , tablice edukacyjne, gry edukacyjne, klucze do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t, podstawowe
narzêdzia stosowane w leœnictwie.
W terenie edukacja prowadzona jest
na trzech trasach edukacyjno-turystycznych. Trasa I (znaki zielone) "Las - ró¿norodnoœæ biocenotyczna, a gospodarcze
u¿ytkowanie". Czas przejœcia wynosi ok.
1,5 godziny. Prowadzi po rozmaicie
ukszta³towanym terenie, przez typowe dla
pogórza zbiorowiska buczyny, gr¹dów,
borów, jedlin oraz, zlokalizowane w dolinach potoków, ³êgi. W czasie przejœcia zaobserwowaæ mo¿na wszystkie fazy rozwojowe drzewostanów. Trasa II "Najstarsze
zabytki kultury materialnej - stanowisko archeologiczne " (znaki niebieskie) polecana jest jako rowerowa. Czas przejazdu to
oko³o 0,5 godziny. Celem wyprawy jest sta-

Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce
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nowisko archeologiczne - kurhany, kryj¹ce
mogi³y sprzed 4600 lat. Trasa III "Pami¹tki
tragicznej historii" (znaki czerwone). Czas
przejœcia wynosi oko³o 1 godziny. Trasa piesza polecana jako przejœcie jednokierunkowe podczas wycieczki autokarowej.
£atwa, wrêcz spacerowa droga pozwala na
przejœcie do cmentarza z okresu II wojny
œwiatowej, po³o¿onego u zbiegu dróg do
miejscowoœci Lubla-Warzyce-Bierówka.

Formy edukacji

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce prowadzone s¹ ró¿ne
formy edukacji: zajêcia kameralne i terenowe z dzieæmi, m³odzie¿¹ ze szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych, organizacja konkursów, wystaw pokonkursowych, prelekcje. Równie¿ doroœli chêtnie
przyje¿d¿aj¹ na wycieczki z zak³adu pracy, niedzielne, rekreacyjne spotkania rodzinne na œcie¿kach. Œredniorocznie z ró¿nych form edukacji korzysta oko³o 1500
osób, 90% z nich to dzieci i m³odzie¿
z okolicznych szkó³ i przedszkoli, z którymi Nadleœnictwo Dukla wspó³pracuje.
Oœrodek obs³uguj¹ 3 osoby: leœniczy, podleœniczy Leœnictwa Bierówka oraz specjalista S³u¿by Leœnej, z dzia³u technicznego
Nadleœnictwa. Dzieci i m³odzie¿ najchêtniej uczestnicz¹ w lekcjach z leœnikiem na
œcie¿ce przyrodniczej. Przy niesprzyjaj¹-

cych warunkach pogodowych bardzo
przydatne s¹ sale dydaktyczne. M³odsze
dzieci przyje¿d¿aj¹ na ca³odniowe wycieczki i wtedy du¿ym powodzeniem cieszy siê plac zabaw i miejsce na ognisko.
Wies³awa ¯ywiec
Zdjêcia: Roman Owczarski

Udostêpnianie i kontakt

Zajêcia prowadzone s¹ w okresie ca³ego roku kalendarzowego. Nale¿y jednak
wczeœniej uzgodniæ z pracownikami nadleœnictwa ich termin. Tel.: 013 442 80 22, kom.
668 110 483 lub 662 235 049. Zajêcia prowadzone s¹ równie¿ we w³asnym zakresie
przez nauczycieli lub opiekunów, z wykorzystaniem zaplecza Oœrodka. Wszystkie formy
dzia³alnoœci edukacyjnej s¹ prowadzone
przez pracowników nadleœnictwa bezp³atnie.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
dzia³alnoœci Centrum Edukacji Ekologicznej
w Bierówce mo¿na uzyskaæ w biurze
Nadleœnictwa Dukla, ul. Bieszczadzka 2,
38-400 Krosno, tel. (013) 43 30 006,
e-mail: dukla@krosno.lasy.gov.pl
* Centrum Edukacji w Bierówce od
1 stycznia 2008 r. znajdzie siê w granicach administracyjnych nowo utworzonego Nadleœnictwa Ko³aczyce.

Sala dydaktyczna Centrum Edukacji w Bierówce

Oœrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie
Lubelskim. Fot. Andrzej Wediuk

O

œrodek Edukacji Ekologicznej Leœnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie po³o¿ony jest na terenie Nadleœnictwa Janów Lubelski w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Lublinie. Budynek Oœrodka znajduje siê w Janowie Lubelskim
na przedmieœciu Obrówka, w kompleksie zabudowañ nadleœnictwa po³o¿onym na skraju Lasów Janowskich.

Pomieszczenia i obiekty
edukacyjne

Na czêœæ edukacyjn¹ sk³adaj¹ siê:
sala edukacyjna wyposa¿ona w pomoce
dydaktyczne, biblioteka, pracownia komputerowa na 16 stanowisk, sala na parterze wykorzystywana do wystaw czasowych, warsztatów, spotkañ, dyskotek
(sprzêt na miejscu), czy te¿ jako ma³a sala
konferencyjna na oko³o 50 osób. Du¿a
sala konferencyjna, wyposa¿ona w sprzêt
audiowizualny mieœci siê na drugim

RDLP w Lublinie

Blisko st¹d jest do centrum miasteczka, a tak¿e nad zalew z pla¿¹, oœrodkami
turystycznymi, k¹pieliskiem - czynnymi
w sezonie letnim. W odleg³oœci ok. 500 m.
od Oœrodka znajduje siê ma³a stadnina
koni, gdzie mo¿na korzystaæ z jazdy konnej, wynaj¹æ bryczkê, czy sanie. Oœrodek
zosta³ powo³any w 1997 roku jako placówka realizuj¹ca zadania Leœnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie. Obiekt
znajduje siê w budynku by³ego Leœnego
Oœrodka Szkoleniowego, który wzniesiono w latach 1972-1974. Jesieni¹ 2006 r.
przeprowadzono szeroko zakrojone prace modernizacyjne, które poprawi³y funkcjonalnoœæ budynku, standard czêœci
mieszkalnej i formê architektoniczn¹. Dobudowano pomieszczenie sali wystawowej, która wczeœniej znajdowa³a siê w budynku biurowym nadleœnictwa.

piêtrze i mo¿e pomieœciæ od oko³o 80 do
100 osób.
W czêœci frontowej budynku przygotowywana jest nowoczesna wystawa o tematyce przyrodniczo-leœnej. Na przyleg³ym do Oœrodka terenie zaprojektowano
arboretum, które w przysz³oœci bêdzie
pe³niæ szereg funkcji edukacyjnych, a zarazem jest miejscem wypoczynku i rekreacji
dla goœci Oœrodka i osób zwiedzaj¹cych
wystawê. Uzupe³nieniem ekspozycji jest
skansen kolejowy znajduj¹cy siê oko³o 300
metrów od budynku Oœrodka, gdzie wystawiono tabor leœnej kolei w¹skotorowej pracuj¹cej niegdyœ w Lasach Janowskich.
Przy Oœrodku ma swój pocz¹tek trasa
rowerowa prowadz¹ca leœnymi drogami do
Szklarni do ostoi konika bi³gorajskiego. Trasa liczy oko³o dwudziestu kilometrów. Ustawiono przy niej tablice opisuj¹ce zagadnie-

Noclegi i wy¿ywienie

W Oœrodku znajdzie siê 100 miejsc
noclegowych w pokojach dwuosobowych
i tzw. studiach, które stanowi¹ dwa pokoje dwuosobowe po³¹czone pokojem
dziennym z balkonem oraz w apartamentach. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹
w ³azienki, a czêœæ z nich przystosowana
jest dla osób niepe³nosprawnych (w budynku znajduje siê winda).
Oœrodek wyposa¿ony jest w jadalniê
na oko³o 100 miejsc, z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dwie mniejsze sale oraz dobrze
wyposa¿one zaplecze kuchenne.

Spotkanie przy ognisku. Fot. Ewa Flis-Martyniuk
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rodnicz¹ na krótkie zajêcia. Podjêliœmy sta³¹
wspó³pracê z kilkoma nauczycielami szkó³
znajduj¹cymi siê w Janowie i okolicznych
miejscowoœciach. Stale korzystaj¹ oni
z Oœrodka prowadz¹c zajêcia samodzielnie
i przy pomocy leœników.
Staramy siê pomagaæ osobom pisz¹cym prace licencjackie i magisterskie, prowadz¹cym badania naukowe w Lasach
Janowskich i zbieraj¹cym informacje do
ró¿norodnych opracowañ.
Co roku staramy siê wydaæ choæ jedn¹
publikacjê popularyzuj¹c¹ Lasy Janowskie. Dot¹d ukaza³o siê kilka folderów i zestawów widokówek. Przygotowaliœmy tak¿e mapê turystyczno-przyrodnicz¹ oraz
wydawnictwo o charakterze albumowym
na temat naszych lasów.
Fina³ konkursu Mój Las przed wiat¹ ko³o Oœrodka Edukacji. Fot. Andrzej Wediuk

Frekwencja

Ogólna liczba zwiedzaj¹cych Oœrodek
w ci¹gu roku to oko³o 10 tys. osób. Oprócz
grup m³odzie¿owych przyje¿d¿aj¹ do nas
grupy studenckie, wycieczki i turyœci indywidualni, korzystaj¹ z naszej oferty
uczestnicy konferencji i spotkañ odbywaj¹cych siê na terenie Janowa. Coraz
wiêksz¹ grupê stanowi¹ cudzoziemcy.

Wspó³praca

Zajêcia na œcie¿ce przy Oœrodku w Janowie Lubelskim. Fot. Ewa Flis-Martyniuk

nia gospodarki leœnej. Po powrocie z wycieczki mo¿na spêdziæ czas przy ognisku
pod du¿ym zadaszeniem znajduj¹cym siê
w lesie w pobli¿u budynku Oœrodka. Tutaj
tak¿e znajduje siê krótka trasa dydaktyczna z tablicami o tematyce ogólno leœnej.

Edukacja i wypoczynek

Oœrodek jest placówk¹, której g³ównym zadaniem jest prowadzenie edukacji przyrodniczo-leœnej i promocja walorów przyrodniczych Lasów Lubelszczyzny oraz popularyzacja zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹. Ponadto
odbywa siê tu szereg spotkañ, konferencji i warsztatów g³ównie zwi¹zanych z tematyk¹ przyrodniczo-leœn¹. Poniewa¿
Janów Lubelski jest miejscowoœci¹ wypoczynkow¹ nasz Oœrodek oferuje równie¿ dobre warunki do wypoczynku rodzinnego i zorganizowanego. Przyje¿d¿a
tu m³odzie¿ na kolonie i zimowiska, a po³o¿enie Janowa sprawia, i¿ jest to znakomita baza wypadowa zarówno do poznania Lasów Janowskich i Lasów Roztocza,
jak i wypraw krajoznawczych do Zamo-
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œcia, Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Lublina, £añcuta, czy Lwowa.
Najwa¿niejsz¹ form¹ dzia³alnoœci edukacyjnej s¹ kilkudniowe turnusy dla grup
m³odzie¿owych, pocz¹wszy od najm³odszych, a¿ po licealistów. Proponujemy program pobytu trwaj¹cy od jednego do piêciu dni. W tym czasie prowadzimy szereg
zajêæ przede wszystkim w terenie - w rezerwatach, na trasach przyrodniczych, prezentujemy walory przyrodnicze Lasów Janowskich i pokazujemy ciekawsze miejsca
w regionie. Uczestnicz¹ca w tych zajêciach
m³odzie¿, g³ównie z wiêkszych oœrodków
miejskich wywozi od nas podstawy wiedzy
o lesie, o sposobach gospodarowania
w nim, formach ochrony przyrody i znaczenia lasu dla jakoœci ¿ycia. Tematykê zajêæ
staramy siê dostosowaæ do oczekiwañ nauczycieli przywo¿¹cych do nas swoich
uczniów. Corocznie udzia³ w turnusach 3 - 5
dniowych bierze udzia³ oko³o 500 osób.
Natomiast w zajêciach jednodniowych
uczestniczy oko³o 600 osób. Przyje¿d¿aj¹
tak¿e grupy na dwie czy trzy godziny, które
zwiedzaj¹ wystawê lub id¹ na œcie¿kê przy-

Najwiêksz¹ grup¹ osób korzystaj¹c¹
z Oœrodka jest m³odzie¿ szkolna, dlatego te¿
wspó³pracujemy przede wszystkim z nauczycielami. Dla poszerzenia oferty i uatrakcyjnienia pobytu m³odzie¿y korzystaj¹cej
z kilkudniowych turnusów konieczna jest
wspó³praca m. in. z Zarz¹dem Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, samorz¹dami
oraz biurami turystyki z Lubelszczyzny, które organizuj¹ wycieczki edukacyjne korzystaj¹c z naszej oferty, a tak¿e letni i zimowy
wypoczynek dzieci i m³odzie¿y w naszym
Oœrodku. Wspó³pracujemy z uczelniami
oraz organizatorami kursów i konferencji, dla
których przygotowujemy wyjazdy w teren
bêd¹ce uzupe³nieniem programu imprez
przez nich organizowanych.
Andrzej Wediuk

Kontakt

Wszystkich interesuj¹cych siê przyrod¹, szukaj¹cych odpoczynku wœród lasów zapraszamy do naszego Oœrodka
Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.
Adres: Nadleœnictwo Janów Lubelski;
Oœrodek Edukacji Ekologicznej, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski. Tel. 015 8724 244, fax 015
8724 244.
Kontakt dla osób zg³aszaj¹cych chêæ
wziêcia udzia³u w zajêciach edukacyjnych:
Agnieszka Korzeniewicz, tel. 015 8724 244
w. 337, e-mail: kierownik.oee@lublin.
lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl/janow

Zajêcia w Oœrodku Kudypska Polana

Siedziba Oœrodka Edukacji Leœnej
w Nadleœnictwie Kudypy

O

œrodek Edukacji Leœnej Kudypska Polana funkcjonuje przy
Nadleœnictwie Kudypy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie. Zosta³ utworzony w 2004 roku.

Kudypska Polana

Oœrodek Edukacji Leœnej Kudypska
Polana powsta³ w oparciu o ju¿ istniej¹ce,
b¹dŸ urz¹dzane nowe obiekty edukacyjne. Wiêkszoœæ z nich powsta³a w wyniku
adaptacji istniej¹cych obiektów gospodarczych nadleœnictwa. Oœrodek jest czynny
ca³y rok, natomiast ogród botaniczny Leœne Arboretum od kwietnia do koñca
paŸdziernika. Celem Oœrodka jest przybli¿enie wiedzy o lesie i zasadach prowadzonej przez leœników gospodarki oraz idei
zrównowa¿onego rozwoju. Prowadzi on
swoj¹ dzia³alnoœæ w oparciu o w³asny program edukacyjny wspó³pracuj¹c z wieloma podmiotami, g³ównie z Uniwersytetem
Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem III Wieku, szko³ami i organizacjami spo³ecznymi. Oœrodek edukacji,
którego niew¹tpliw¹ atrakcj¹ jest jedyny
w Polsce pó³nocno-wschodniej Ogród Botaniczny - Leœne Arboretum, sta³ siê miejscem znanym i chêtnie odwiedzanym. Ma
on dzisiaj rangê atrakcji przyrodniczej
i turystycznej regionu.

Obiekty edukacji

W sk³ad Oœrodka Edukacji Leœnej
wchodzi szereg obiektów:
1) Sala konferencyjno-wystawowa,
która mo¿e pomieœciæ ponad 100 osób.
Wyposa¿ona jest w sprzêt audiowizualny
oraz pomoce dydaktyczne. Odbywaj¹ siê
tu liczne zajêcia kameralne, konferencje,
spotkania, narady robocze, szkolenia
i seminaria oraz zebrania wiejskie organizacji spo³ecznych i zawodowych wspó³pracuj¹cych z nadleœnictwem. Jest to te¿

miejsce, gdzie znajduje siê ekspozycja dotycz¹ca historii lasów i nadleœnictwa oraz
materia³y informacyjne i edukacyjne o ró¿norodnej tematyce. W sali wstawiane s¹
prace konkursowe. Jest te¿ niewielka podrêczna biblioteka a w niej: ksi¹¿ki, czasopisma, scenariusze, foldery i filmy o tematyce przyrodniczej.
2) Izba edukacji przyrodniczej - jest to
miejsce, w którym odbywaj¹ siê æwiczenia i zajêcia kameralne dla mniejszych
grup, do 50 osób. Znajduj¹ siê tu liczne
plansze pomocne w prowadzeniu zajêæ.
3) Leœne Arboretum Warmii i Mazur im.
Polskiego Towarzystwa Leœnego. Jest to
profesjonalnie urz¹dzony ogród botaniczny z bogat¹ kolekcj¹ drzew, krzewów i roœlin zielnych (ok. 1500 taksonów). Arboretum jest piêknie po³o¿one w wiekowym,
przekszta³conym w leœny park, lesie warmiñskim. Arboretum kudypskie posiada
najliczniejsz¹ w Polsce kolekcjê rodzimych
gatunków drzew i krzewów (ok. 300 taksonów) i ciekaw¹ kolekcjê roœlin zielnych,
w tym ponad 100 gatunków roœlin prawnie
chronionych. Poza tym arboretum jest wykorzystywane do prowadzenia zajêæ edu-
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RDLP w Olsztynie

Nadleœnictwo Kudypy to jedna z najstarszych na Warmii i Mazurach jednostek
administracyjnych Lasów Pañstwowych.
Jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów kiedy lasami kudypskimi zarz¹dza³a Kapitu³a Warmiñska (by³y to lata 1250-1772 ). Po pierwszym rozbiorze Polski lasy kudypskie zosta³y przejête przez administracjê prusk¹
i sta³y siê lasami królewskimi a póŸniej
pañstwowymi. Historia nadleœnictwa jest
udokumentowana. PokaŸne zbiory materia³ów sk³adaj¹ce siê na kilkaset teczek
znajduj¹ siê w Archiwum Diecezjalnym
w Olsztynie i Archiwum Pañstwowym.
Nadleœnictwo Kudypy, którego lasy okalaj¹ Olsztyn to zasobne lasy ze s³ynn¹
sosn¹ kudypsk¹, przepiêknymi krajobrazami urozmaiconymi jeziorami i rzekami
oraz bogactwem zasobów przyrodniczych
i kulturowych. Jest to teren turystyczny
i rekreacyjny licznie odwiedzany nie tylko
przez mieszkañców Olsztyna. Sprawia to,
¿e w dzia³alnoœci nadleœnictwa coraz czêœciej zaczynaj¹ dominowaæ funkcje pozaprodukcyjne i spo³eczne. Nadleœnictwo od
wielu lat stara siê wychodziæ naprzeciw
oczekiwaniom spo³ecznym. Z roku na rok
poszerzana jest oferta turystyczna, rekreacyjna i edukacyjna.
St¹d celowym by³o powo³anie w 2004
roku Oœrodka Edukacji Leœnej, który sta³
siê koordynatorem i animatorem poczynañ edukacyjnych. Leœnicy kudypscy
przygotowali liczne parkingi, punkty edukacji przyrodniczej w leœnictwach, szlaki
piesze i rowerowe, œcie¿ki konne. Nadleœnictwo wydaje w³asne foldery, przewodniki i materia³y informacyjne.

kacyjnych o typowo leœnej tematyce. Na
terenie arboretum znajduje siê 20 przystanków przybli¿aj¹cych wiedzê o wszystkich
dzia³ach gospodarki leœnej.
4) Bezpoœrednio przy Oœrodku Edukacji znajduj¹ siê trzy œcie¿ki dydaktycznoprzyrodnicze:
a) Kudypska Polana - typowa œcie¿ka
spacerowa biegn¹ca przez warmiñski las
wokó³ Kudypskiej Polany w kierunku Leœnego Arboretum. Przed wejœciem na
scie¿kê znajduje siê plac rekreacyjnosportowy, miejsce do grillowania, wiaty
i sto³y. Przy scie¿ce s¹ ustawione tablice
przybli¿aj¹ce spaceruj¹cym wiedzê o lesie. W po³owie trasy znajduje siê zielona
klasa Pod lip¹, gdzie prowadzone s¹ zajêcia i æwiczenia terenowe. Atrakcj¹ œcie¿ki jest niew¹tpliwie samo przejœcie przez
zró¿nicowany gatunkowo i wiekowo las
i przepiêkne widoki krajobrazowe

b) Z Olsztyna do Kudyp - œcie¿ka
o d³ugoœci ok. 5 km. Ma swój pocz¹tek
w miasteczku akademickim w Kortowie,
a koñczy siê przy Leœnym Arboretum.
Przebiega przez ciekawe przyrodniczo
i krajobrazowo tereny. Pomoc¹ s³u¿y przewodnik profesjonalnie opracowany przez
botaników z Katedry Botaniki i Ochrony
Przyrody Uniwersytetu Warmiñsko-Mzurskiego. Jest to œcie¿ka rowerowa i piesza.
c) Szlakiem grubego œwierka i czarciej
miot³y - œcie¿ka piesza, na której mo¿na
poznaæ bogactwo przyrodnicze lasu warmiñskiego oraz wybrane elementy prowadzenia gospodarki leœnej
Przy siedzibie Nadleœnictwa Kudypy
znajduje siê zielona klasa Pod dêbem.

Formy edukacji

Bogate zaplecze edukacyjne, bliskoœæ Olsztyna oraz przebywanie na na-

szym terenie licznych goœci i turystów
sk³oni³o nadleœnictwo do przedstawienia
bogatej oferty edukacyjno-rekreacyjnej.
Stosujemy ró¿ne formy edukacji. Najczêœciej s¹ to: lekcje i zajêcia terenowe g³ównie z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹ z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego (ponad 300 lekcji rocznie), szkolenia
i warsztaty ró¿nych grup zawodowych
z elementami edukacji leœnej, konferencje naukowe organizowane samodzielnie, b¹dŸ wspólnie z innymi podmiotami,
g³ównie Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim, warsztaty dla nauczycieli, prelekcje, pogadanki, seminaria, æwiczenia
terenowe ze studentami, wystawy, konkursy, zawody sportowe, akcje i imprezy,
np. Œwiêto Ziemi, Œwiêto Drzewa, I ty
posadŸ swoje drzewo, zawody rekreacyjne, grzybobranie, plenery fotograficzne
i malarskie oraz spotkania integracyjne.

Frekwencja i wspó³praca

Ka¿da z wymienionych form zawiera
elementy edukacyjne i promocyjne. Z naszej oferty edukacyjnej, prowadzonej tylko
przez Oœrodek Edukacji Leœnej, korzysta
rocznie ok. 12 tys. osób. Prowadz¹c tak
szeroki zakres dzia³alnoœci edukacyjnej jesteœmy znani nie tylko w œrodowisku Olsztyna, ale w regionie i kraju. Czêste s¹ kontakty z mediami. Ukazuj¹ siê liczne wywiady, reporta¿e i filmy. Bardzo dobrze uk³ada
siê wspó³praca z samorz¹dami i urzêdami
pañstwowymi. Bliskie wiêzi ³¹cz¹ nas z Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim, Uniwesytetem III Wieku, Pa³acem M³odzie¿y, Muzeum Przyrody, Caritas Archidiecezji Warmiñsko-Mazurskiej, Oœrodkami Edukacji
Ekologicznej w Olsztynie, E³ku, Elbl¹gu
i Dzia³adowie. Blisko wspó³pracujemy
z Oœrodkiem Kultury Rodzinnej w Kudypach.
Zwiedzanie Leœnego Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leœnego

Tekst i zdjêcia: Witold Szumarski

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek jest obecnie prowadzony
przez st. specjalistê S³u¿by Leœnej ds.
ochrony przeciwpo¿arowej, ochrony przyrody i edukacji leœnej. W wyj¹tkowych
wypadkach jest on wspomagany przez
pracowników biura nadleœnictwa.
Oœrodek Edukacji Leœnej w Kudypach
czynny jest przez ca³y rok. Leœne Arboretum jest czynne od kwietnia do paŸdziernika, codziennie od 900 do 1700.
Adres: Nadleœnictwo Kudypy, Kudypy 4,
10-001 Olsztyn
Oœrodek Edukacji Leœnej: tel. (089) 527 90
90, fax (089) 527 89 58
e-mail: kudypy.oel@ olsztyn.lasy.gov.pl
www.lp.olsztyn.rdlp.gov.pl/kudypy/
main.htm
Zajêcia z grup¹ studentów w Leœnym Arboretum Warmii i Mazur
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Oœrodek Edukacyjny i Muzeum Leœne
w Spychowie. Fot. Urszula Nadolna

fea myœliwskie oraz ryciny przedstawiaj¹ce sceny z polowañ.
Ca³¹ górê budynku uzupe³niaj¹ gabinet edukatora, kuchnia, hol, toalety i szatnia. Znajduje siê tu równie¿ k¹cik poœwiêcony pamiêci Melchiora Wañkowicza. Ten
wielki pisarz i podró¿nik w swojej ksi¹¿ce
pt. Na tropach Smêtka, opisa³ piêkn¹, mazursk¹ przyrodê. Jest jednym z wielu, których pamiêæ kultywujemy w tej okolicy.
W odleg³oœci 15 km od Oœrodka, w s¹siednim Nadleœnictwie Strza³owo znajduje siê leœniczówka Piers³awek, w której urodzi³ siê i wychowa³ Ernst Wiechert, znakomity niemiecki pisarz, piewca prostego
¿ycia w harmonii z przyrod¹. To on w³aœnie zainspirowa³ Wañkowicza do przyjazdu na Mazury.

3
2
1

L

eœny Oœrodek Edukacji Ekologicznej w Spychowie jest doskona³ym punktem, z którego mo¿na rozpocz¹æ poznawanie niezwykle bogatych przyrodniczo terenów Puszczy Piskiej. Powsta³
w 1999 r. przy Nadleœnictwie Spychowo, na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie. W 2002 roku powo³ano Leœny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie, co dodatkowo
zaktywizowa³o dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Oœrodka.
Leœny Kompleks Promocyjny Lasy
Mazurskie - jest obszarem funkcjonalnym,
grupuj¹cym piêæ nadleœnictw: Spychowo,
Mr¹gowo Strza³owo, Maskuliñskie i Pisz
oraz Stacjê Badawcz¹ PAN w Popielnie.
Obejmuje swym obszarem ca³¹ Puszczê
Pisk¹ nadzorowan¹ przez regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku i Olsztynie.
Tereny wokó³ Spychowa to rozleg³e
lasy z licznymi jeziorami i rzekami a wœród
nich Wielkie Jeziora Mazurskie i szlak Krutyni. Jest to jeden z najwiêkszych obszarów leœnych Polski pó³nocnej. O dawnych
mieszkañcach tych terenów - Mazurach
przypominaj¹ nam gêsto „rozsiane” w lasach, zapomniane, urokliwe ewangelickie
cmentarze. Po³¹czenie wartoœci przyrodniczych z elementami historii sprawia, ¿e
edukacja przyrodnicza w³aœnie tutaj ma
swój pe³ny wymiar.

Kompleks edukacyjny

Wokó³ Oœrodka powsta³ kompleks
edukacyjny, który tworz¹: oddzielny budynek Muzeum Leœnego, amfiteatr na 800
osób z zadaszon¹ scen¹ i Leœna Œcie¿ka
Dydaktyczna NiedŸwiedzi K¹t. Ca³oœæ po-

³o¿ona jest malowniczo na brzegu jeziora
Spychowskiego. Bezpoœrednio przy
oœrodku planowana jest budowa wie¿y
widokowej, która bêdzie równie¿ pe³niæ
funkcjê dostrzegalni przeciwpo¿arowej.
Oœrodek Edukacji mieœci siê w wyremontowanym budynku gospodarczym.
Jest to obiekt o bogatej historii. Kiedyœ
znajdowa³y siê tutaj magazyny i biuro
transportu, jeszcze wczeœniej stajnie.
Obecnie parter budynku zajmuj¹ gara¿e,
które ca³e lato funkcjonuj¹ jako powierzchnie wystawiennicze. Prezentowane s¹ tutaj wystawy czasowe m.in. poplenerowa
wystawa malarstwa i wystawy fotograficzne.
G³ównym pomieszczeniem w Oœrodku jest obszerna a zarazem przytulna sala
podzielona przepierzeniami. Wnêtrze zosta³o zaprojektowane przez znanego artystê i myœliwego Tomasza Konarskiego.
Sala edukacyjna, gdzie jednorazowo
mo¿e odbywaæ siê spotkanie 50. osób, podzielona jest na dwie czêœci: wystawiennicz¹ i konferencyjn¹. Czêœci te ³¹cz¹ siê
wzajemnie tak, ¿e uczestnicy konferencji
s³uchaj¹c prelekcji mog¹ jednoczeœnie podziwiaæ ekspozycjê zwierz¹t z Puszczy Piskiej, obszern¹ kolekcjê ptaków i ptasich
gniazd. Na œcianach zawieszone s¹ tro-

1. Oœr. w Spychowie
2. Izba w Nadl. Strza³owo
3. Izba w Nadl. Mr¹gowo

Dziesiêciokilometrowa trasa wiod¹ca
przez zwarty kompleks leœny puszczy prowadzi nas do Prania - leœnej pustelni Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, gdzie
poeta napisa³ jedne z najlepszych dzie³
swojego ¿ycia.

Oferta dla rowerzystów

Rower jest najbardziej odpowiednim
œrodkiem lokomocji do zwiedzania okolic
Spychowa i korzystania z edukacyjnej
oferty tutejszych nadleœnictw. W tym kierunku zmierza ostatnio propozycja Oœrodka Edukacji. Raz w tygodniu, w okresie
wakacyjnym organizowane s¹ wycieczki
rowerowe pod przewodnictwem leœnika.
Odkrywamy wtedy najatrakcyjniejsze zak¹tki puszczy. Wystarczy zg³osiæ siê z w³¹snym rowerem, lub skorzystaæ z rowerów
dostêpnych w nadleœnictwie.
Œcie¿ki rowerowe, wszystkie dobrze
oznakowane, pokrywaj¹ gêst¹ sieci¹ okoliczne lasy. Prowadz¹ one do wielu osobliwoœci Puszczy Piskiej. Jest tu kamieñ
upamiêtniaj¹cy miejsce, gdzie w 1804
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RDLP w Olsztynie

Cuda natury

roku upolowano ostatniego niedŸwiedzia
na Mazurach. Mo¿na zobaczyæ bunkry
i umocnienia z I i II wojny œwiatowej, niezliczon¹ iloœæ ³¹k i urokliwych torfowisk
skrytych w leœnej g³uszy. Najciekawsza ze
œcie¿ek rowerowych to 40-kilometrowy
Szlak Juranda.

RDLP w Olsztynie

Formy edukacji

Najczêœciej w Oœrodku odbywaj¹ siê
wyk³ady i prelekcje, których prowadzenie
u³atwia sprzêt, w jaki wyposa¿ona jest
sala: rzutnik multimedialny, rzutnik slajdów, video, telewizor, ekran, komputer,
system nag³aœniaj¹cy. W Oœrodku organizowane s¹ te¿ konkursy dla m³odzie¿y,
projekcje filmów przyrodniczych, konferencje. Oœrodek posiada bogat¹ kolekcjê
filmów przyrodniczych. Odbywaj¹ siê tu
próby chóru dzieciêcego "Niezapominajki", spotkania Spychowskiego Bractwa
Strzeleckiego, a tak¿e seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego, czy spotkania bryd¿owe.
Prosto z oœrodka mo¿emy przejœæ do
Muzeum Leœnego, gdzie leœne eksponaty
mo¿na dotkn¹æ i zbadaæ, anga¿uj¹c swoje zmys³y. Ma¿na te¿ pos³uchaæ g³osów
ptaków. Dostosowane do wieku zwiedzaj¹cych gry i zabawy ucz¹ rozró¿niaæ gatunki drzew, owady leœne, warstwy lasu,
drapie¿ne ptaki w locie itp. Tu na tle czterech pór roku ukazane s¹ zmiany, jakie zachodz¹ w przyrodzie i œciœle zwi¹zana
z natur¹ praca leœnika.
Przy siedzibie nadleœnictwa ma swój
pocz¹tek Leœna Œcie¿ka Dydaktyczna NiedŸwiedzi K¹t Œcie¿ka zosta³a zaprojektowana w taki sposób, aby pokazaæ bogactwo siedlisk leœnych i ró¿ne aspekty leœnego gospodarowania. D³ugoœæ trasy wynosi
ok. 4 km, wzd³u¿ ustawione s¹ tablice edukacyjne. Na koñcu œcie¿ki znajduje siê
wiata z miejscem na ognisko, piêknie po³o¿ona nad jeziorem Cichym. Wokó³ jeziora roœnie 30 starych dêbów, które stanowi¹ grupowy pomnik przyrody nazwany
im. Melchiora Wañkowicza.
Nadleœnictwo posiada cztery œcie¿ki
edukacyjne utworzone z myœl¹ o turystach
i m³odzie¿y szkolnej. Jedna z nich oddalona jest o 4 km od Spychowa i prowadzi
przez rezerwat Pupy ukazuj¹c piêkno
puszczañskiej przyrody. Na jej trasie zachwycaj¹ nas stare, okaza³e dêby i buki.

Frekwencja

W Leœnym Oœrodku Edukacji Ekologicznej rocznie edukujemy ok. 7 tys.
osób. Jest to mo¿liwe dziêki wspó³pracy
z okolicznymi szko³ami, samorz¹dami
i stowarzyszeniami. Od kilku lat wspólnie z Bractwem Strzeleckim organizujemy Mazurski Konkurs Sygnalistów Myœliwskich, konkursy dla dzieci i m³odzie¿y. Ko³a ³owieckie i koœció³ wspomagaj¹
nas w organizacji obchodów Dnia œw.
Huberta.
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Zajêcia w Muzeum Leœnym. Fot. Rados³aw Nadolny

Lekcja na trasie leœnej œcie¿ki dydaktycznej. Fot. Urszula Szypowska

Udostêpnianie i kontakt

Edukacja leœna w Oœrodku Edukacji w Spychowie prowadzona jest przez dwóch
pracowników nadleœnictwa posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze leœne i podnosz¹cych
swoje kwalifikacje na warsztatach i kursach organizowanych dla edukatorów. Z oferty
Oœrodka mo¿e skorzystaæ ka¿da grupa do 50 osób, po wczeœniejszym ustaleniu terminu i tematyki zajêæ. Oœrodek jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 700-1500.
Nie pobieramy op³at za prowadzone zajêcia.
Adres: Nadleœnictwo Spychowo, Spychowo 12-150, ul. Mazurska 3, tel. 089 622 50 82.
Telefon do Oœrodka: 089 622 50 06; e-mail: spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl,
lkp@olsztyn.lasy.gov.pl
Baz¹ noclegow¹ dla przybywaj¹cych do nas turystów s¹ gospodarstwa agroturystyczne, a dla liczniejszych grup Oœrodek Wypoczynkowy Na Cyplu, pensjonat Kipnick
oraz w pobliskiej wsi Kolonia pensjonat Racibór.

N

a terenie Nadleœnictwa Mr¹gowo
dzia³a od pocz¹tku 2005 roku Izba Edukacyjna. Zosta³a usytuowana w s¹siedztwie
leœniczówki Leœnictwa Borowo na terenie
LKP Lasy Mazurskie. Organizowane s¹
w niej zajêcia edukacyjne dla m³odzie¿y
szkolnej tzw. zielonych szkó³, sympozja, seminaria, konferencje, a tak¿e kursy z zakresu wiedzy o œrodowisku przyrodniczym,
o ochronie ró¿norodnoœci krajobrazowej
i biologicznej, szkolenia dla s³u¿b zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, nauczycieli
i wyk³ady specjalistyczne dla s³u¿by leœnej
i rolnej. W Izbie Edukacyjnej powsta³a ekspozycja prezentuj¹ca ró¿norodnoœæ flory
i fauny Mazur, maszyny i narzêdzia u¿ywane dawniej do pracy w lesie, przegl¹d budek lêgowych dla ptaków. W pobli¿u izby
ulokowano wiatê do spotkañ edukacyjnych
i rekreacyjnych. Przygotowana jest leœna
œcie¿ka dydaktyczna.
Na terenie Nadleœnictwa Mr¹gowo istnieje tak¿e popularna wœród turystów
Œcie¿ka dydaktyczno-ekologiczna w Sor-

Wnêtrze Izby Edukacyjnej w Borowie. Fot. Andrzej Sroczyñski

kwitach. Powsta³a w obrêbie wsi Sorkwity
w kompleksie leœnym zwanym Parkiem.
Zlokalizowana jest na pó³wyspie Jeziora
Lampackiego, bêd¹cego pocz¹tkiem
Szlaku Krutyñskiego. Przygotowana zosta³a w celu ukazania zwiedzaj¹cym ekosystemu leœnego. Na szlaku znajduj¹ siê tak¿e elementy archeologiczne. Szlak rozpoczyna siê majestatyczn¹ alej¹ jesionow¹,
która wprowadza wêdrowców do starego
mieszanego lasu. Mo¿na zobaczyæ tam
wiele piêknych strych drzew (w wieku do

250 lat), takich jak: dêby, buki, sosny, graby, œwierki oraz modrzewie europejskie.
W trakcie spaceru po œcie¿ce warto zwróciæ uwagê na ekspozycjê budek lêgowych
dla ptaków, skarpê z kamieni, na której
w po³owie XIX wieku za³o¿ono winnice, pomnik przyrody - grupê piêciu modrzewi
rosn¹cych bardzo blisko siebie o obwodach od 250 do 300 cm, pozosta³oœci po
grobowcu w³aœcicieli pa³acu w Sorkwitach
oraz widok na panoramê rozci¹gaj¹cy siê
ze œcie¿ki na Jezioro Lampackie.

W

Nadleœnictwie Strza³owo na Izbê
Leœn¹ zaadaptowano star¹ stodo³ê, która posiada zaplecze dydaktyczne. Izba
Leœna oraz fragment œcie¿ki dydaktycznej
przystosowane s¹ dla osób poruszaj¹cych
siê na wózkach inwalidzkich.
W edukacji wykorzystywane s¹ dwie
œcie¿ki edukacyjne i szkó³ka leœna Piers³awek z domkiem edukacyjnym, który powsta³ w 2006 r.
Warto te¿ zajrzeæ do leœniczówki Piers³awek. Jest tu Izba Pamiêci poœwiêcona
znakomitemu pisarzowi niemieckiemu piewcy prostego ¿ycia w harmonii z przyrod¹ - Ernstowi Wiechertowi.

Frekwencja ogó³em

Frekwencja w obiektach edukacyjnych
nadleœnictw Spychowo, Mr¹gowo i Strza³owo wynios³a w 2005 roku blisko 30 tys. osób,
z tego na œcie¿ce edukacyjnej i w Izbie Pamiêci E. Wiecherta - 10 tys. zwiedzaj¹cych,

Izba Leœna w Nadleœnictwie Strza³owo. Fot. Barbara Kruczyk

w tym wielu turystów z Niemiec. Wstêp do
Izby Pamiêci E. Wiecherta jest p³atny
– 4 z³ osoby doros³e, dzieci szkolne bezp³atnie. Czynna w godz. 900-1700.
Pozosta³e 20 tys. osób uczestniczy³o
w takich formach edukacji leœnej, jak: za-

jecia terenowe, prelekcje i pogadanki, spotkania w szko³ach, konkursy, akcje i imprezy okolicznoœciowe.
Urszula Nadolna
Urszula Szypowska
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Oœrodek Edukacji Leœnej w Nadleœnictwie
Potrzebowice. Fot. Monika Bart³omiejczyk-Piku³a

1
2

1. Oœrodek w Wa³czu
2. Oœrodek w Potrzebowicach

N

adleœnictwo Potrzebowice od 2004 r. wchodzi w sk³ad Leœnego
Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Pile. Oœrodek Edukacji Leœnej utworzony zosta³ w 2006 r. i zlokalizowany jest w zabytkowej oficynie z pocz¹tku XX wieku, tak zwanej Staszicówce.

Oœrodek Edukacji

w ksi¹¿ki i multimedia biblioteczkê. Do prowadzenia zajêæ w terenie s³u¿¹ nam m.in.
mikroskopy rêczne, lornetki, lupy, pude³ka do od³awiania i obserwacji owadów,
kompasy.

Œcie¿ka Przyrodnicza
Dziewanna

Przy nadleœnictwie znajduje siê leœna
œcie¿ka przyrodniczo-edukacyjna Dziewanna, której g³ównym celem jest ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
wybranego fragmentu nadleœnictwa, przybli¿enie roli leœnika i zadañ jakie wykonuje prowadz¹c gospodarkê leœn¹, popularyzowanie wartoœci przyrodniczych i ekologicznych. Œcie¿ka ma d³ugoœæ 1,8 km
i prowadzi m.in. przez fragment po¿arzy-

Formy edukacji

Dziêki Oœrodkowi mo¿liwa jest realizacja ró¿nych form zajêæ edukacyjnych,
m.in. lekcji przygotowywanych wspólnie
z nauczycielami, spotkañ uczniów z leœnikami, wyk³adów, pogadanek, spotkañ
uczestników bior¹cych udzia³ w konkur-

RDLP w Pile

Oœrodek przystosowany jest do przyjêcia jednorazowo 50 osób. Posiada du¿¹
salê z kominkiem, zaplecze socjalne, toaletê i szatniê. W przysz³oœci na piêtrze budynku powstanie hotel. Oœrodek przystosowany jest dla osób niepe³nosprawnych.
Sala edukacyjna wyposa¿ona jest w specjalistyczny sprzêt do prowadzenia zajêæ
z zakresu edukacji leœnej m.in. RTV, audio,
notebook, projektor multimedialny, wizualizer, mikroskop badawczy, kamerê mikroskopow¹, zestawy preparacyjne, gotowe
preparaty, model blokowy wewnêtrznej
budowy liœcia, foliogramy, gabloty entomologiczne, gabloty z siewkami, próbkami drewna i nasionami, spreparowanymi
zwierzêtami oraz bogato wyposa¿on¹

ska z 1992 r., poletko ³owieckie, oraz zabytkowy park. Na trasie rozmieszczonych
jest 26 tablic informacyjno-pogl¹dowych,
zapoznaj¹cych z licznie wystêpuj¹cymi tu
gatunkami flory i fauny oraz prac¹ leœnika. W pobli¿u œcie¿ki Dziewanna zlokalizowana jest wiata edukacyjna, w której
mo¿na prowadziæ zajêcia terenowe, odpocz¹æ, czy posiliæ siê, gdy¿ jest tu te¿ miejsce na ognisko i grilla. Bezpoœrednio do
zabytkowego parku przylega nowo powsta³e arboretum, które zajmuje powierzchniê 2 ha. Drzewa i krzewy posadzono zgodnie z koncepcj¹ projektanta.
Skomponowano je w grupy rodzajowe pokazuj¹ce ró¿norodnoœæ form, barw liœci
i kwiatów w obrêbie rodzaju.

Wiata edukacyjna na Œcie¿ce Przyrodniczej Dziewanna. Fot. Piotr Kêpa
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Na wystawie edukacyjnej. Fot. Tomasz Adamczewski

Oœrodek Morzycówka
w Nadleœnictwie Wa³cz

sach i projektach ekologiczno-przyrodniczych, organizowanie wystaw tematycznych i pokonkursowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów, szkó³ œrednich, przedszkoli, ale tak¿e innych odbiorców: nauczycieli, turystów, grup zorganizowanych. W Oœrodku goszcz¹ tak¿e studenci Akademii Rolniczej w Poznaniu, m³odzie¿
niepe³nosprawna, a tak¿e m³odzie¿ z zagranicy w ramach wymiany miêdzyszkolnej. Najwy¿sza frekwencja przypada na okres kwiecieñ-czerwiec i wrzesieñ-paŸdziernik. W ró¿nych zaj¹ciach edukacyjnych bierze udzia³
corocznie oko³o dwóch tysiêcy osób.
Nadleœnictwo bierze cykliczny udzia³
w konkursach: "Na tropach przyrody" organizowanym przez Regionaln¹ Dyrekcjê
LP w Pile, "Nie wypalaj, nie œmieæ" organizowanym przez Powiat CzarnkowskoTrzcianecki, "I ty posadŸ swoje drzewko"
organizowanym przez Dyrekcjê Generaln¹ LP, a tak¿e czynnie uczestniczy
w akcjach Sprz¹tanie œwiata i obchodach
Dnia Ziemi.
W celu przybli¿enia walorów przyrodniczych Nadleœnictwa Potrzebowice wydano folder Œcie¿ka przyrodniczo-edukacyjna Dziewanna oraz folder przedstawiaj¹cy Oœrodek Edukacji Leœnej.

Wspó³praca

Poza szko³ami nadleœnictwo wspó³pracuje z lokalnymi samorz¹dami gmin Wieleñ i Drawsko, Domem Kultury w Wieleniu, LOP w Krzy¿u Wlkp. Organizuj¹c rajdy, konkursy i imprezy pozalokalne wspó³pracujemy równie¿ z s¹siednimi nadleœnictwami. Nadleœnictwo wspó³pracuje z I Programem Polskiego Radia, z Gazet¹
Poznañsk¹ i G³osem Wielkopolskim promuj¹c gospodarkê leœn¹, czy zamieszczaj¹c ofertê edukacyjn¹ w lokalnym informatorze szkolnym "Jak¹ wybraæ szko³ê
i uczelniê" oraz promuje lasy i leœnictwo
w informatorach wydawanych przez Gminê Wieleñ, Gminê Drawsko oraz Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki.
Monika Bart³omiejczyk-Piku³a

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek Edukacji Leœnej przy Nadleœnictwie Potrzebowice obs³ugiwany jest
przez dwóch pracowników - liderów edukacji leœnej posiadaj¹cych wykszta³cenie
wy¿sze leœne. Z Oœrodka mo¿na korzystaæ
w dni powszednie w godz. 700-1500, po
wczeœniejszym uzgodnieniu z osobami
odpowiedzialnymi. Korzystanie z Oœrodka jest nieodp³atne.
Adres: Nadleœnictwo Potrzebowice,
Potrzebowice 1, 64-730 Wieleñ
Tel. (067) 256 10 38
e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl
www.pila.lasy.gov.pl/potrzebowice

O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej i Ekologicznej Morzycówka Nadleœnictwa Wa³cz zosta³ utworzony w 2004 r. Po³o¿ony jest w uroczym otoczeniu lasów dêbowo-bukowych i jezior,
w niewielkiej odleg³oœci od miasta. Dojazd do Oœrodka Edukacji
z Wa³cza wiedzie ulic¹ Chopina.

Oœrodek Morzycówka

Piêkny drewniany pawilon dydaktyczno-wystawienniczy oraz œcie¿ka przyrodniczo-leœna s¹ otwarte dla wszystkich, którzy chc¹ poznawaæ i podziwiaæ ten malowniczy zak¹tek Pojezierza Wa³eckiego.
W Oœrodku mieœci siê sala dydaktyczna
na 40 miejsc siedz¹cych. Obiekt posiada
zaplecze kuchenne i sanitariaty. Pomoce
dydaktyczne: mikroskopy, lupy, tablice
dydaktyczne, tablice magnetyczne, gabloty entomologiczne, próbki drewna, spreparowane zwierzêta, trofea myœliwskie,
bogata biblioteczka, wideoteka i p³ytoteka z filmami i programami dydaktycznymi
o tematyce przyrodniczej oraz sprzêt:
ekran, projektor multimedialny, komputer
z oprogramowaniem, urz¹dzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) video, DVD, nag³oœnienie z mikrofonem bezprzewodowym.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Oœrodka skierowana jest g³ównie do dzieci i m³odzie¿y
z przedszkoli i szkó³ wszystkich szczebli
powiatu wa³eckiego, osób doros³ych oraz
turystów przebywaj¹cych na terenie powiatu i miasta Wa³cza.
W Oœrodku realizowane s¹ zajêcia
o tematyce przyrodniczej prowadzone zarówno w sali dydaktycznej jak równie¿ na
trasie œcie¿ki przyrodniczo-leœnej i arbo-

retum. Tematyka zajêæ uzale¿niona jest
g³ównie od pory roku i wczeœniej uzgadniana z nauczycielem. Nauczyciele prowadz¹ zajêcia z ró¿nych przedmiotów programowych, szkó³ wszystkich poziomów
nauczania, w oparciu o tematykê leœn¹,
korzystaj¹c z pomocy merytorycznej osoby zajmuj¹cej siê edukacj¹ w Nadleœnictwie Wa³cz.
Corocznie, w Oœrodku organizowane
jest sympozjum ekologiczne uczniów ze
szkó³ gimnazjalnych z miasta i gminy
Wa³cz, gminny konkurs wiedzy przyrodniczej i ekologicznej na poziomie szkó³ podstawowych, konkurs recytatorski "Wiosn¹
piêknieje œwiat…", Œwiatowy Dzieñ Ziemi,
Sprz¹tanie Œwiata, Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka, Wigilia w Lesie.
Dzieci sprawuj¹ opiekê nad œcie¿k¹
edukacyjn¹ i arboretum. Nauczyciele nauczania pocz¹tkowego w Wa³czu prowadz¹ comiesiêczne zajêcia realizuj¹c
programy autorskie powsta³e we wspó³pracy z Oœrodkiem Morzycówka. W edukacji m³odzie¿y ze szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych uczestniczy Stra¿
Leœna prowadz¹c zajêcia o szkodnictwie
leœnym. W sali pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego, przy p³omieniach ognia
w kominku, odbywaj¹ siê lekcje z wiedzy
o lesie i pracy leœników, gry, zabawy i konkursy oraz projekcje prezentacji multimedialnych filmów przyrodniczych.
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Œcie¿ka i arboretum

Wystawa prac dzieci w sali Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Obiekty towarzysz¹ce Oœrodkowi Edukacji to œcie¿ka przyrodniczo-leœna i arboretum. Oferujemy zajêcia w lesie, na œcie¿ce przyrodniczo-leœnej o d³ugoœci 3 km,
na której znajduje siê 13 przystanków
z tablicami tematycznymi. Podczas spaceru przez bukowy i dêbowy las poznajemy gatunki drzew i krzewów, budowê lasu,
charakterystykê zwierz¹t zamieszkuj¹cych
nasze lasy, prezentujemy pomnikowe
dêby. W po³owie drogi, nad jeziorem Raduñ Ma³y znajduje siê miejsce na ognisko.
Arboretum za³o¿one zosta³o w 2005
roku. Posadzono tu ju¿ ponad 100 gatunków roœlin i ich odmian. Wyró¿niamy 12
zbiorowisk roœlinnych: drzewa i krzewy higrofilne, roœliny bagienne, byliny œwiat³olubne, byliny znosz¹ce pó³cieñ, roœliny
okrywowe, alpinarium, kolekcjê ja³owców,
pn¹cza, rododendrony i azalie, ³¹kê
kwietn¹, roœliny wodne i drzewa.

Frekwencja i wspó³praca

Corocznie Oœrodek odwiedza oko³o
trzech tysiêcy uczestników zajêæ i imprez
organizowanych i wspó³organizowanych
przez Nadleœnictwo Wa³cz. Uczestnikami
najczêœciej s¹ dzieci ze szkó³ podstawowych a najchêtniej wybieran¹ form¹ edukacji s¹ zajêcia terenowe.
Oœrodek Nadleœnictwa Wa³cz wspó³pracuje ze szko³ami na terenie powiatu
wa³eckiego w zakresie organizacji zajêæ
i imprez akcyjnych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w zakresie refundacji wyposa¿enia Oœrodka oraz szkoleñ
w ramach Zachodniopomorskiej Sieci
Oœrodków Edukacji Ekologicznej, pras¹
i telewizj¹ w ramach promocji i reklamy, miejscowymi ko³ami ³owieckimi w ramach organizacji i wspó³finansowania konkursów.
Laureaci Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego w sali dydaktycznej Morzycówki

Magdalena Marchwiak
Zdjêcia: Magdalena i Dariusz Marchwiak

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodkiem zajmuje siê osoba z wy¿szym wykszta³ceniem leœnym. Z Oœrodka mog¹ korzystaæ zorganizowane grupy
po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu
pobytu, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 700-1500. Korzystanie z oferty edukacyjnej jest bezp³atne. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z miejsca na ognisko. Koszt
ogniska 40 z³ (+VAT) dla grup szkolnych i
pozaszkolnych do 15 osób, 80 z³ (+VAT)
dla grup powy¿ej 15 osób.
Adres: Nadleœnictwo Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 1, 78-600 Wa³cz tel. (067) 250 08 94,
fax (067) 258 29 32. e-mail@pila.lasy.gov.pl.
Osoba odpowiedzialna za edukacjê przyrodniczo-leœn¹: tel. kom. 660 448 871.
Przystanek na œcie¿ce przyrodniczo-leœnej z platform¹ widokow¹ na Jezioro Raduñskie
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Oœrodek Edukacji przy Nadleœnictwie
Zdrojowa Góra. Fot. Jaros³aw Ramucki

O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie
Zdrojowa Góra na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Pile powsta³ w 2005 roku. Spotkania leœników z grupami dzieci, m³odzie¿y i doros³ych odbywaj¹ siê w Oœrodku oraz
w punkcie edukacji przyrodniczo-leœnej na terenie szkó³ki leœnej
w Dobrzycy.
stywany jest równie¿ Rezerwat Krajobrazowy KuŸnik, który ze wzglêdu na swoje
po³o¿enie i walory przyrodnicze, jest doskona³¹ baz¹ edukacyjn¹ dla dzieci
i m³odzie¿y z Pi³y i okolic.

Edukacja leœna

Edukacja prowadzona jest w wymienionych wy¿ej obiektach edukacyjnych

Wyposa¿enie dydaktyczne
Oœrodka

Oœrodek posiada bogate wyposa¿enie
dydaktyczne: pude³ka z lupkami do obserwacji okazów, lupy, mikroskopy rêczne, mikroskopy szkolne, kompasy, lornetki, testery pH, kolekcje ska³, popularnych
rud metali, skamienia³oœci. Posiadamy tak¿e kolekcjê spreparowanych zwierz¹t: królika, lisa, parê saren, ³aniê daniela, wilka,
dzika, borsuka, kuny, tchórza, ba¿anty,

RDLP w Pile

W Oœrodku Edukacji oraz w szkó³ce
leœnej s¹ 40-osobowe sale do prowadzenia zajêæ, œcie¿ki z tablicami edukacyjnymi, niewielkie pomieszczenia kuchenne, w których mo¿na przygotowaæ np.
herbatê dla uczestników wyprawy oraz
wiaty i miejsca na ogniska. Wprowadzono op³atê 20 z³ brutto za opa³ na ognisko. Dla celów edukacyjnych wykorzy-

oraz na terenach leœnych, w szko³ach
i przedszkolach. Tematykê dostosowuje
siê do zagadnieñ proponowanych przez
nauczyciela, wczeœniej uzgodnionych,
uwzglêdniaj¹cych wiek i mo¿liwoœci dzieci
oraz warunki pogodowe. Pracownicy nadleœnictwa staraj¹ siê, aby uczestnicy czynnie brali udzia³ w spotkaniu. W tym celu
wprowadza siê podzia³ na grupy, dzieci anga¿uj¹ do pracy swoje zmys³y: wêch, wzrok,
s³uch, smak. Staramy siê, aby ka¿de dziecko mia³o do wykonania jakieœ zadanie.

Sala dydaktyczna Oœrodka Zdrojowa Góra. Fot. Anna Ka³ka

Punkt edukacji w szkó³ce leœnej w Dobrzycy. Fot. Anna Ka³ka
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³abêdzie i inne. W ramach wspó³pracy
Okrêgowe Muzeum im. Stanis³awa Staszica w Pile udostêpni³o Oœrodkowi eksponaty: kozicê, niedŸwiedzia brunatnego,
or³a i g³uszca. Podczas spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹ wykorzystywany jest sprzêt
multimedialny (telewizor, wideo, DVD,
komputer przenoœny, rzutnik).

Wspó³praca i frekwencja

Wspó³pracujemy z Zespo³em Szkó³
Specjalnych w Rzadkowie, gdzie uczêszczaj¹ dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem
w stopniu ciê¿kim. Realizowane programy
s¹ programami autorskimi wychowawców
pracuj¹cych z dzieæmi. Bierzemy udzia³
w organizacji Aktywnej Majówki, razem
z Lokaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ Dolina Gwdy, w Leœnym Rajdzie Rowerowym
organizowanym przez piêæ s¹siednich
nadleœnictw oraz w corocznej edycji konkursu Na tropach przyrody.
Wspó³pracujemy z Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Organizujemy
warsztaty dla nauczycieli, maj¹ce na celu
przybli¿enie wiedzy o lesie, uczestniczymy w miêdzyszkolnych turniejach ekologicznych, kszta³tuj¹cych postawy proekologiczne dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
W wyniku wspó³pracy z M³odzie¿owym
Domem Kultury w Pile wydaliœmy kalendarz z pracami dzieci ukazuj¹cymi piêkno
naszych lasów. Na wystawach MDK mo¿na zobaczyæ zdjêcia z terenów naszego
nadleœnictwa. Wspó³pracujemy z Sanktuarium Maryjnym w Skrzatuszu.
Punkt i Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przeznaczone s¹ dla zorganizowanych grup. Przeciêtnie w skali roku
odwiedza nasze miejsca edukacyjne oko³o
4500 osób, z czego: oœrodek - 2 tys. osób,
punkt edukacyjny w szkó³ce leœnej - 2,2
tys. osób, rezerwat przyrody- 300 osób.
Najwiêksz¹ grupê odwiedzaj¹cych stanowi¹ dzieci z przedszkoli i szkó³ podstawowych.
Anna Ka³ka

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek jest udostêpniany zorganizowanym grupom od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1500, po wczeœniejszym
uzgodnieniu terminu i tematu spotkania.
Zajêcia edukacyjne w Oœrodku i Punkcie Edukacji prowadzi trzech pracowników
nadleœnictwa posiadaj¹cych wykszta³cenie
leœne, w tym pracownik, który posiada
uprawnienia pedagogiczne.
Adres: Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej Zdrojowa Góra, Aleja Poznañska 126,
64-920 Pi³a.
Tel. (067) 214 26 67, fax (067) 214 26 68,
e-mail: zdrojowa@pila.lasy.gov.pl
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O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej i Ekologicznej Zwierzyniec w Nadleœnictwie Z³otów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Pile utworzono w 2002 roku. Na prowadzonych w nim zajêciach miejscowi leœnicy przekazuj¹ wiedzê
o otaczaj¹cym œrodowisku przyrodniczym, metodach jego ochrony oraz ucz¹ odpowiedzialnoœci za jego stan.
Edukacja przyrodniczo-leœna jest jednym z wa¿nych zadañ w pracy leœników.
Aby spo³eczeñstwo mog³o lepiej wspó³dzia³aæ na rzecz ochrony i zachowania lasów potrzebne jest kszta³towanie postaw
przyjaznych naturze oraz wzbogacanie
wiedzy o lesie i gospodarce leœnej.

Zielona Klasa

Zielona Klasa znajduj¹ca siê w siedzibie Nadleœnictwa Z³otów mo¿e pomieœciæ
do 40 osób. Posiada bogate wyposa¿enie
do projekcji multimedialnej, specjaln¹ kamerê edukacyjn¹ do obserwacji przyrody,
wspó³pracuj¹c¹ z mikroskopem stereoskopowym i mikroskopami biologicznymi oraz
aparat i kamerê cyfrow¹, a tak¿e: kompasy,
lornetki, specjalne pude³ka do zbioru i obserwacji owadów, lupki i liczne przyrz¹dy pomiarowe. Zaplecze dydaktyczne wzbogacaj¹ gabloty botaniczne, entomologiczne,
kolekcje ska³ i minera³ów, tablice, klucze
i atlasy do oznaczania roœlin, grzybów i zwierz¹t. Posiadamy liczne ciekawe okazy naturalne, w tym przekroje drzew, spreparowane zwierzêta, sezonowo zasiedlany szklany
ul oraz punkt meteorologiczny do przepro-

wadzania zajêæ zwi¹zanych z pomiarem stanu pogody i analiz¹ pogodowych zjawisk.
Dla mniejszych grup odwiedzaj¹cych
Oœrodek utworzono, w oddzielnym pomieszczeniu, ma³e laboratorium, gdzie
znajduj¹ siê mikroskopy z licznymi preparatami przedstawiaj¹cymi elementy œwiata roœlin i zwierz¹t, zestawy preparacyjne,
sita glebowe i inne.

Arboretum

Przy siedzibie Nadleœnictwa Z³otów
znajduje siê tak¿e szkó³ka leœna z sadzonkami drzew liœciastych i iglastych oraz arboretum leœne, w którym kolekcjonuje siê
roœliny drzewiaste i krzewiaste w celu ukazania ich ró¿norodnoœci. Arboretum podzielone jest na kwatery stanowi¹ce oddzielne typy siedliskowe z odpowiadaj¹cymi im zbiorowiskami roœlinnymi, co jest
pomocne w realizacji tematów z zakresu
botaniki i dendrologii.

Œcie¿ki dydaktyczne

Atrakcyjnoœæ lekcji prowadzonych na
terenie Parku Zwierzyniec podnosz¹ œcie¿ki dydaktyczne:

Oœrodek Zwierzyniec mieœci siê w budynku
Nadleœnictwa Z³otów. Fot. Adam Pulit

W Parku przy œcie¿kach znajduje siê
leœna klasa, która u³atwia prowadzenie zajêæ w terenie. Dodatkowa atrakcja parku
Zwierzyniec jest "oœmiornica" - skrzy¿owanie oœmiu dróg zgodnie ze stronami œwiata oraz oryginalne rzeŸby wykonane w zakorzenionych, œciêtych pniach drzew. Przy
siedzibie nadleœnictwa znajduje siê tak¿e
wiata, gdzie istnieje mo¿liwoœæ przygotowania ogniska, parking leœny oraz ³awki
i miejsca wypoczynku.

prze¿ycia nie tylko dla uczestników zajêæ
w Oœrodku Edukacji ale tak¿e i dla miejscowej spo³ecznoœci.

Wspó³praca i frekwencja

Oœrodek Edukacji wspó³pracuje ze
Stowarzyszeniem Przyjazna Edukacja,
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz z w³adzami miasta. Poprzez techniki dramy,
œpiewu i muzyki, wspó³tworzy edukacjê
regionaln¹. Oœrodek uczestniczy tak¿e
w organizacji imprez kulturalnych m.in.

Euro Eco Meeting, Leœnego Rajdu Rowerowego oraz wielu konkursów np. fotograficznego, Cztery pory roku, Wypalanie
traw, RzeŸba w parku, Na tropach przyrody.
Oœrodek Edukacji Zwierzyniec jest
czynny przez ca³y rok. Œrednio rocznie
odwiedza nas oko³o 4 tys. osób. Dominuj¹
dzieci z przedszkoli i szkó³ podstawowych
stanowi¹c 50 proc. frekwencji.
Adam Pulit

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek funkcjonuje od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 700-1500. W ramach
zajêæ udostêpniane s¹ materia³y i pomoce dydaktyczne. Zajêcia nie stanowi¹ zamkniêtej ca³oœci, jesteœmy elastyczni i otwarci na ró¿ne propozycje. Uczestnictwo w zajêciach jest bezp³atne, po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu osobiœcie lub telefonicznie
z kierownikiem Oœrodka Adamem Pulitem pod nr. tel. 067 256 1134 lub 067 263 3471.
Dla chêtnych istnieje mo¿liwoœæ przygotowania ogniska za op³at¹ 31 z³.
Adres: Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej, Nadleœnictwo Z³otów; al. P. J. Lenne 1,
77-400 Z³otów; e-mail: zwierzyniec@pila.lasy.gov.pl,
e-mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl

Zajêcia w Zielonej Klasie. Fot. Ma³gorzata Lorek

RDLP w Pile

• Œcie¿ka pierwsza LEŒNA - przedstawia zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ i prac¹ leœnika. Na 11 przystankach, informuje o zasadach zachowania siê w lesie, budowie i zagro¿eniach
lasów, o poszczególnych dzia³ach prowadzonej przez leœników gospodarki, do której nale¿y hodowla, ochrona i u¿ytkowanie lasu.
•Œcie¿ka druga BOTANICZNA - jest
œcie¿k¹ piesz¹ i rowerow¹, która poprzez
ponad 20 przystanków, prezentuje podstawowe gatunki rodzimych drzew.
• Œcie¿ka trzecia £OWIECKA przedstawia podstawowe gatunki zwierz¹t leœnych, a tak¿e umo¿liwia lepsze
zrozumienie zagadnieñ zwi¹zanych z prowadzon¹ przez cz³owieka gospodark¹
³owieck¹.
•Œcie¿ka czwarta POZNAWCZA prezentuje ciekawostki ze œwiata przyrody, przedstawia charakterystykê przyrodnicz¹ Parku oraz opisuje elementy kultury regionu.

Zagroda dla zwierz¹t

Niew¹tpliwie najwiêksz¹ atrakcjê dla
dzieci i m³odzie¿y stanowi zagroda dla zwierz¹t, której celem jest prezentacja typowej
dla naszych lasów zwierzyny dzikiej. W zagrodzie znajduj¹ siê dziki, daniele i muflony. Dodatkowo, w wykonanych czterech
wolierach, znajduj¹cych siê w bezpoœrednim s¹siedztwie siedziby nadleœnictwa,
mieszkaj¹ przedstawiciele zwierzyny drobnej - zaj¹ce, króliki i kuropatwy. Mo¿liwoœæ
bezpoœredniej obserwacji zwierz¹t jest ciekawym doœwiadczeniem i daje bogate

Na trasie œcie¿ki dydaktycznej. Fot. Ma³gorzata Lorek
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Oœrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Pañstwowych

O

RDLP w Radomiu

œrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów
Pañstwowych w Jedlni Letnisko rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1978
roku. Zlokalizowany jest na terenie gminy Jedlnia Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, w odleg³oœci 12 km
od Radomia. Oœrodek znajduje siê na terenie zarz¹dzanym przez
Nadleœnictwo Radom w otulinie Puszczy Kozienickiej, która wchodzi
w sk³ad Leœnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka na
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu.
W sk³ad Oœrodka w Jedlni wchodzi kilka obiektów: „Pod Dêbem” (99 miejsc noclegowych), „Niezapominajka” (31 miejsc
noclegowych), budynek administracyjny (4
wielofunkcyjne sale wyk³adowe wyposa¿one w najnowszy sprzêt audiowizualny, salê
restauracyjn¹ (130 miejsc) oraz Leœna Klasa do prowadzenia typowych zajêæ edukacyjnych na œwie¿ym powietrzu z mo¿liwoœci¹ rozpalenia ogniska.

Dzia³alnoœæ edukacyjna
Oœrodka

Dzia³alnoœæ edukacyjna prowadzona
w Oœrodku ma szeroki zakres jeœli chodzi o przekrój wiekowy i spo³eczny uczestników, a jej zasiêg mo¿na okreœliæ jako
lokalny, regionalny jak równie¿ ogólnopolski czy miêdzynarodowy.
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Dzia³alnoœæ lokalna prowadzona jest
dla przedszkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ œrednich oraz wy¿szych
w formie pogadanek, prelekcji oraz lekcji terenowych na bazie œcie¿ek przyrodniczo - leœnych z wykorzystaniem rowerów, które s¹ na wyposa¿eniu Oœrodka
lub zaprzêgów konnych jeœli organizator
sobie ¿yczy.
Dzia³alnoœæ regionalna i ogólnokrajowa to "Zielone Szko³y" w formie kilkudniowych zajêæ prowadzonych dla dzieci szkó³
podstawowych, gimnazjów i liceów jak
równie¿ organizowane przez nas konkursy przyrodnicze z wiedzy o lesie, festyny,
pikniki, imprezy rocznicowe (jubileusze)
z udzia³em mediów (prasy, radia i telewizji). Do nich zaliczamy: Œwiêto Polskiej Niezapominajki, Dzieñ Ziemi na Polach Mo-

kotowskich w Warszawie, Targi Turystyczne w Warszawie, Obchody Dni Lasu.
Dzia³alnoœæ miêdzynarodowa to organizacja pobytu kolonijnego dla dzieci z Kazachstanu oraz pobyt grupy parafian
z Wiednia. W programie m.in. zapoznanie
z ochron¹ œrodowiska na przyk³adzie dzia³alnoœci LKP Puszcza Kozienicka oraz LKP
Puszcza Œwiêtokrzyska, zapoznanie siê
z funkcjami lasu tj. kulturowymi, historycznymi i spo³ecznymi oraz poznanie walorów turystycznych regionu .
Dla osób odbywaj¹cych szkolenia,
sympozja i konferencje w Oœrodku organizujemy zajêcia rekreacyjne na terenie
LKP Puszcza Kozienicka, podczas których
prezentowane s¹ walory przyrodnicze oraz
pokazana praca leœnika i jej efekty na rzecz
ochrony œrodowiska.
Przygotowujemy te¿ wystawy tematyczne np.: sta³a ekspozycja obrazów
o tematyce przyrodniczej i ³owieckiej, wystawa o tematyce leœnej z okazji Œwiêta
Edukacji Narodowej, wystawa z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci pt. Jeszcze Polska
nie zginê³a…, wystawa "Walory turystyczne i edukacyjne Puszczy Kozienickiej" na
targi turystyczne.
Inne dzia³ania edukacyjne: zaprezentowanie kultury regionu z okolic Puszczy

Kozienickiej w trakcie trwania festynu
z okazji Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie, edukacja przyrodniczo-leœna dzieci i doros³ych w LKP Puszcza Kozienicka zaprezentowana na "Królewskich Źród³ach" przy Nadleœnictwie
Kozienice, organizacja rowerowej akcji
wakacyjnej pt. Œladami Królewskich Źróde³ - co tygodniowe rajdy rowerowe dla
dzieci z rodzin najubo¿szych i podopiecznych z Caritasu oraz doros³ych, mi³oœników turystyki rowerowej, organizacja akcji Sprz¹tanie Œwiata we wspó³pracy z nadleœnictwami, LKP Puszcza Kozienicka,
LOP, Urzêdem Miasta Radom, CEE w Radomiu, cykl audycji w Radiu Rekord na
temat walorów turystyki leœnej i œrodowiska przyrodniczego Puszczy Kozienickiej,
wykonanie œcie¿ki edukacyjnej przyrodniczo-leœnej LKP Puszcza Kozienicka (tablica g³ówna + 10 tablic tematycznych).

Sala wyk³adowa Oœrodka Edukacji Ekologicznej w Jedlni

Tekst i zdjêcia: Oœrodek Edukacji
i Integracji Europejskiej
Lasów Pañstwowych w Jedlni

Udostêpnianie i kontakt

W realizacji zadañ edukacyjnych wykorzystujemy w³asne programy oraz wykwalifikowan¹ kadrê nadleœnictw wchodz¹cych w sk³ad LKP Puszcza Kozienicka, jak równie¿ pracowników Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Goœcie
przebywaj¹cy w naszym Oœrodku maj¹
dostêp do ksi¹¿ek, broszur, prasy oraz filmów o tematyce przyrodniczo-leœnej i ekologicznej.
Prowadzimy dzia³alnoœæ edukacyjn¹
przez ca³y rok oraz proponujemy ich
uczestnikom dogodne formy p³atnoœci.
Stwarzamy wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ ³¹czenia konferencji z aktywnym wypoczynkiem oferuj¹c szeroki zakres dodatkowych us³ug.
Adres: Oœrodek Edukacji Ekologicznej
i Integracji Europejskiej LP, ul. P³u¿añskiego
30, 26-630 Jedlnia – Letnisko.
Tel./fax: (048) 322 10 11, (048) 322 16 00,
tel. kom. 0603 894 712
e-mail: olp@oeelp-jedlnia.com.pl
www.oeelp-jedlnia.com.pl

Wystêp dzieci podczas Œwiêta Polskiej Niezapominajki

Tablica informacyjna o LKP Puszcza Kozienicka
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Oœrodek Edukacji przy
przy Nadleœnictwie Kliniska

tyczn¹, czy te¿ zakup pami¹tek w punkcie handlowym. Oœrodek jest równie¿ organizatorem wielu konferencji, prelekcji,

O

RDLP w Szczecinie

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie
Kliniska w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Puszcze Szczeciñskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Szczecinie funkcjonuje od czerwca 1997 roku. Oœrodek znajduje
siê przy siedzibie Nadleœnictwa Kliniska. Po³o¿ony jest wœród borów sosnowych w sercu Puszczy Goleniowskiej, 30 km od centrum
Szczecina, przy trasie miêdzynarodowej A3 Szczecin - Œwinoujœcie
i przy trasie kolejowej Szczecin - Goleniów.
W Oœrodku Edukacji znajduje siê
sala dydaktyczno-konferencyjna na 100
osób, wyposa¿ona w sprzêt audiowizualny, komputer, z mo¿liwoœci¹ projekcji
na du¿ym ekranie, dostêpem do Internetu, a ponadto dwie sale wystawowe,
w których prezentowane s¹ czasowe
wystawy o tematyce przyrodniczej.
W sk³ad Oœrodka wchodzi równie¿ biblioteka z czytelni¹ i punkt informacyjno-gastronomiczny.
Oœrodek w Kliniskach posiada bogate
zaplecze dydaktyczne (m.in. gabloty botaniczne, entomologiczne, zielniki, lupy,
mikroskopy, kompasy). Obiekt zosta³ wybudowany bez barier architektonicznych,
dziêki czemu jest dostêpny dla osób niepe³nosprawnych.

Oferta edukacyjna
Oœrodka

Oœrodek utworzony zosta³ g³ównie
z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y. Lekcje
przyrody prowadzone s¹ wed³ug has³a
"poznaæ, prze¿yæ, zrozumieæ" umo¿liwia-
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j¹ce przyswojenie wiedzy o lesie i leœnictwie w sposób niekonwencjonalny.
Zajêcia odbywaj¹ siê przede wszystkim na œwie¿ym powietrzu w formie gier
i zabaw dydaktycznych. Bardzo czêsto
w programie znajduje siê tak¿e prelekcja,
projekcja filmu, zwiedzanie ekspozycji
przyrodniczych, spacer œcie¿k¹ dydaktyczn¹, ognisko. Dla najm³odszych du¿¹
atrakcj¹ jest plac zabaw. Do dyspozycji
uczestników s¹ równie¿ dwie zadaszone
"Zielone klasy".
Zainteresowane szko³y mog¹ wzi¹æ
udzia³ w programie "Zbli¿enia z lasem",
w ramach którego organizowany jest m.in.
cykl zajêæ w czterech porach roku. Udzia³
w tym programie dla uczestników koñczy
siê uzyskaniem dyplomu "m³odego leœnika", a dla opiekuna uzyskaniem certyfikatu "leœnego wtajemniczenia".
Turystom indywidualnym oferowane
jest zwiedzanie sta³ych i czasowych ekspozycji przyrodniczych, prezentowanych
zarówno w obiektach Oœrodka jak i w ich
s¹siedztwie, spacer œcie¿k¹ dydak-

warsztatów. Uczestniczy te¿ w imprezach edukacyjnych w kraju i za granic¹.

Nie tylko nauka

Wizyta w Oœrodku to tak¿e interesuj¹ca forma spêdzenia wolnego czasu. Pobliskie lasy s¹ atrakcyjne pod wzglêdem
przyrodniczym, obfituj¹ w jagody i grzyby. Dlatego, aby umo¿liwiæ korzystanie
z tych walorów, utworzona zosta³a sieæ
œcie¿ek rowerowych (przy jednej z nich,
w dolinie urokliwej rzeki Iny, znajduje siê
wie¿a widokowa), trasy konne, miejsca odpoczynku.

Obiekty towarzysz¹ce

Przy Oœrodku Edukacji przygotowano inne obiekty s³u¿¹ce edukacji. S¹ to:
œcie¿ka spacerowo-dydaktyczna z 16
przystankami dydaktycznymi, na których
mo¿na zapoznaæ siê z funkcjonowaniem
ekosystemu leœnego oraz dzia³aniami leœników maj¹cymi na celu ochronê, utrzymanie i racjonalne u¿ytkowanie lasu, "Klasa bez œcian" - plac dydaktyczny z 12 tablicami edukacyjnymi oraz "Zielona sala"
- zabudowana wiata edukacyjna z miejscem na ognisko, wyposa¿ona w ³awy
i sto³y. Wiele emocji wœród odwiedzaj¹cych wywo³uje te¿ poznawanie lasu na
"œcie¿ce zmys³ów".

Wydawnictwa

Opracowania w³asne: folder "Nadleœnictwo Kliniska" (w trzech wersjach jêzykowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej),

"Leœne ABC" - broszury edukacyjne, album
"Kraina Puszcz i Bagien", pocztówki przyrodnicze (16 wzorów), plakaty edukacyjne dotycz¹ce zagro¿eñ wynikaj¹cych
z wypalania traw, przewodnik po œcie¿ce
spacerowo-dydaktycznej, folder "Bli¿ej
lasu" - oferta dydaktyczna Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Kliniska (wersja polska, niemiecka
i angielska). Ponadto Oœrodek udostêpnia zainteresowanym polskie i zagraniczne wydawnictwa przyrodnicze.

Frekwencja i wspó³praca

Ka¿dego roku Oœrodek odwiedza blisko 100 tys. osób, z czego 50 tys. bierze udzia³ w zorganizowanych formach
zajêæ, Takich jak zielone lekcje, warsztaty, konferencje, konkursy czy imprezy
plenerowe.
Oœrodek wspó³pracuje z licznymi instytucjami, organizacjami pozarz¹dowymi, szko³ami, uczelniami, jednostkami administracji pañstwowej i samorz¹dowej
realizuj¹cymi dzia³ania z zakresu edukacji ekologicznej. Przyjaciele Oœrodka,
g³ównie pedagodzy tworz¹ grupê "twórczej edukacji". Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie oraz Gmin¹ Goleniów zawarta jest wieloletnia umowa
o wspó³pracy. W 2006 roku Oœrodek by³
koordynatorem dzia³añ podejmowanych
przez Sieæ Oœrodków Edukacji Ekologicznej w ramach "Porozumienia zawartego
na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej
i przyrodniczej w województwie zachodniopomorskim".

Wystawa „Las dawniej i dziœ” w Oœrodku w Kliniskach

Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

Udostêpnianie i kontakt

W Oœrodku zatrudnione s¹ dwie osoby. W zakresie ich czynnoœci oprócz edukacji leœnej wpisane s¹ równie¿ obowi¹zki zwi¹zane z ochron¹ przyrody, zagospodarowaniem turystycznym, leœnym kompleksem promocyjnym oraz public relations.
Biuro Oœrodka czynne jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.
Grupy zorganizowane przyjmowane s¹
po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym.
Odp³atnoœæ (na dzieñ 30.10.2006r.):
grupy szkolne uczestnicz¹ce w zajêciach
dydaktycznych - 2,00 z³ od uczestnika,
40,00 z³ od grupy za przygotowanie
ogniska.
Adres: Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Kliniska,
Pucko1,72-123 Kliniska
Tel. (091) 4312130 lub (091) 4181470
wew. 30, fax (0-91) 418-15-60
e-mail: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl,

Edukacja najm³odszych mi³oœników lasu

Zielona Sala – wiata edukacyjna w lesie
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Punkt Informacji Przyrodniczo-Leœnej
w Glinnej

Informacji, siedzibie nadleœnictwa oraz powiatowych i gminnych centrach informacji turystycznej, a tak¿e sieci informacji turystycznych w Szczecinie.

Punkt Informacji w Glinnej

Punkt o charakterze zielonej klasy (zadaszona wiata na 70 osób) wyposa¿ony
jest w drewniane ³awy i sto³y oraz wkom-

P

RDLP w Szczecinie

unkt Informacji Przyrodniczo-Leœnej w Glinnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinie otwarty
zosta³ w 1997 roku. Jego lokalizacja na obszarze jednego z najpiêkniejszych polskich kompleksów leœnych - Puszczy Bukowej
oraz s¹siedztwo Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej decyduj¹
o du¿ym spo³ecznym zainteresowaniu dzia³aniami edukacyjnymi
podejmowanymi tu przez gospodarza - Nadleœnictwo Gryfino.
Obrêb Rozdo³y Nadleœnictwa Gryfino,
ca³e nadleœnictwa Trzebie¿ i Kliniska, Oœrodek Dydaktyczno-Muzealny Œwidwie oraz
fragment Lasów Miejskich tworz¹ Leœny
Kompleks Promocyjny Puszcze Szczeciñskie. Kompleks ten obejmuje lasy po³o¿one
wokó³ szczeciñskiej aglomeracji miejskiej.
S¹siedztwo ponad 400 tysiêcznej, szczeciñskiej aglomeracji miejskiej oraz mniejszych
miast oœciennych sprawia, ¿e choæ przygotowana przez Nadleœnictwo Gryfino oferta
edukacyjna adresowana jest w g³ównej mierze do zorganizowanych grup dzieci i m³odzie¿y, nie brakuje w niej równie¿ propozycji kierowanych do osób doros³ych.

Edukacja dla wszystkich

Priorytetem dzia³alnoœci dydaktycznej
nadleœnictwa jest – wynikaj¹ca z charakteru obiektów i ich du¿ej popularnoœci
wœród mieszkañców Szczecina – chêæ dotarcia do jak najszerszej grupy osób odwiedzaj¹cych je we w³asnym zakresie (np.
w trakcie weekendowego odpoczynku).
St¹d te¿ tematyka i przekaz œcie¿ek czy
placów dydaktycznych stworzone zosta-
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³y w uniwersalnej konwencji - przydatnej
zarówno w trakcie zajêæ zorganizowanych jak i indywidualnych pobytów,
w trakcie których prezentowan¹ na tablicach wiedzê uzupe³niæ mo¿na z przygotowanych dla tej grupy odbiorców mini
przewodników.
Du¿y nacisk po³o¿ono równie¿ na szerok¹ dzia³alnoœæ popularyzacyjn¹ i informacyjn¹, wspieran¹ licznymi wydawnictwami (foldery, ulotki, informatory, przewodniki, albumy) adresowanymi do
wszystkich osób zainteresowanych lokalnymi zasobami przyrodniczymi obszaru
nadleœnictwa, edukacj¹ i turystyk¹. Nadleœnictwo opracowuje i wydaje równie¿
publikacje multimedialne (diaporamy, p³yty edukacyjne, edukacyjny serwis internetowy). Dzia³alnoœæ wydawnicza mo¿liwa
jest dziêki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, lokalnych samorz¹dów oraz instytucji lub firm zainteresowanych tutejsz¹ dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹.
Materia³y i publikacje dostêpne s¹ w kasie ogrodu dendrologicznego, w Punkcie

ponowany we wnêtrze obiektu kominek.
Dysponuje równie¿ niezbêdnymi mediami
(woda oraz energia elektryczna). Wydzielone zaplecze edukacyjne mo¿e pe³niæ rolê
kuchni, co ma istotne znaczenie w przypadku organizacji szkoleñ czy konferencji.
W bezpoœrednim otoczeniu wiaty zlokalizowany jest parking dla samochodów
osobowych i autokarów, plac zabaw dla
dzieci, boisko oraz dodatkowa, zadaszona wiatka z miejscem na ognisko. Korzystanie z obiektu w ramach pobytów edukacyjnych lub turystycznych jest nieodp³atne. Op³at¹ objête s¹ natomiast pobyty
okolicznoœciowe, na które istnieje mo¿liwoœæ jego wynajmu lub przygotowywane
przez obs³ugê Punktu ogniska (kominek).
Z uwagi na specyfikê obiektu (jego
ogólnodostêpny charakter) nie ma tu mo¿liwoœci gromadzenia zbiorów bibliotecznych czy organizowania wystaw sta³ych.
G³ównym profilem dzia³alnoœci Punktu s¹
zajêcia terenowe prowadzone w oparciu
o obiekty o charakterze dydaktycznym
oraz sieæ punktów terenowych zlokalizowanych w Puszczy Bukowej i Arboretum
w Glinnej. Na odbywaj¹cych siê w Punkcie zajêciach kameralnych, stanowi¹cych
podsumowanie zajêæ terenowych wykorzystywany jest nowoczesny sprzêt multimedialny i pomoce dydaktyczne (np. gry,
zestawy tropów, mikroskopy, prezentacje
multimedialne, filmy itp.), z których wiele
wykonanych jest wed³ug pomys³ów autorskich pracowników nadleœnictwa. Wp³ywa

to niew¹tpliwie na pe³niejsz¹ realizacjê
g³ównego za³o¿enia programowego Punktu jakim jest nauka przez zabawê stanowi¹c¹ ciekaw¹ alternatywê dla szkolnej
³awy. Scenariusze zajêæ wykorzystywane
na zajêciach dostosowywane s¹ ka¿dorazowo do pory roku i wieku uczestników.
Pomys³ "weso³ego" oceniania pracy zespo³ów (piecz¹tki z zabawnymi rymowankami) oraz system ka¿dorazowego nagradzania zwyciêskich grup podgrzewaj¹
dodatkowo atmosferê zajêæ, dopinguj¹c
jednoczeœnie do efektywniejszej pracy.
Zajêcia prowadzone s¹ bezp³atnie.

Inne formy edukacji

G³ównymi formami dzia³alnoœci dydaktycznej, realizowanymi z udzia³em grup
zorganizowanych s¹, obok wspomnianych
zajêæ terenowych i kameralnych:
1. Warsztaty i seminaria, w tym warsztaty
dla kadry nauczycielskiej placówek oœwiatowych wspó³pracuj¹cych z nadleœnictwem, czy wakacyjne warsztaty dla dzieci
i m³odzie¿y z okolicznych miejscowoœci,
odbywaj¹ce siê pod has³em "Lato Leœnych
Ludzi", realizowane wspólnie ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego;
2. Plenery malarskie i fotograficzne dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz s³uchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
3. Konkursy fotograficzne, plastyczne i wiedzy przyrodniczej, w tym realizowane
wspólnie z Oœrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Kliniskach, Zespo³em Parków
Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry, Miejskim Domem Kultury w Gryfinie czy placówkami oœwiatowymi oraz konkursy o zasiêgu krajowym. Przy ich realizacji nadleœnictwo obejmuje patronat i wspiera te placówki, które wyra¿¹ chêæ wziêcia w nich udzia³u (Czysty las, I ty posadŸ swoje drzewko);

4. Imprezy plenerowe, np:
– festyn Dni Otwarte Lasu organizowany
w wybrany weekend czerwca dla wszystkich przyjezdnych po³¹czony z prelekcjami (dotycz¹cymi myœlistwa, uprawy roœlin
ozdobnych, sadownictwa), zwiedzaniem
Arboretum pod opiek¹ przewodnika, "dy¿urem leœników" przybli¿aj¹cych zainteresowanym arkana swojej pracy, stoiskami
konkursowymi "Tropem leœnych tajemnic"
czy "SprawdŸ czy by³by z Ciebie leœnik"
oraz licznymi zabawami familijnymi;
– udzia³ w imprezach ponadregionalnych,
np. Targi Rolne w Barzkowicach, Szczeciñskie Spotkania Organizacji Pozarz¹dowych "Pod Platanami", a tak¿e lokalnych
jak festyny i turnieje wsi;
– imprezy edukacyjno-turystyczne "Tropem
tajemnic historii" i "Wêdrówki œladami przyrody" adresowane do mieszkañców Szczecina odbywaj¹ce siê po trasach zwi¹zanych
z miejscami historycznymi i kulturowymi
oraz ciekawymi pod wzglêdem przyrodniczym zak¹tkami Puszczy Bukowej.

Frekwencja

Z przygotowanej oferty korzysta co
roku oko³o 10 tys. osób. Warto nadmieniæ, ¿e z uwagi na specyfikê utworzonych
obiektów edukacyjnych realizacja wspomnianych form ma miejsce w ujêciu sezonowym, tj. od marca do listopada, a podana frekwencja dotyczy równie¿ dzia³alnoœci realizowanej w sezonie.

Edukacja zim¹

W harmonogramie dzia³añ edukacyjnych znajduj¹ siê tak¿e propozycje realizowane przez nadleœnictwo w miesi¹cach
zimowych. W tym okresie planowane s¹
zazwyczaj bloki tematyczne prezentowane na terenie placówek oœwiatowych,

Leœna gawêda przy kominku w Punkcie Informacji Przyrodniczo-Leœnej
w Glinnej

œwietlic lub w siedzibie nadleœnictwa.
W opracowywaniu merytorycznym i ich
prowadzeniu bior¹ czêsto udzia³ przedstawiciele z zaprzyjaŸnionych z nadleœnictwem kó³ ³owieckich czy organizacji o charakterze pozarz¹dowym. Przyk³adem
mo¿e byæ tu cykl prelekcji "Tajemnice
Lasu" (realizowanych wspólnie z myœliwymi) adresowanych do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, których celem
jest prezentacja lasu i jego bogactwa
w powi¹zaniu z zagadnieniami z zakresu
gospodarki leœnej i ³owieckiej. Zajêcia tego
typu przeprowadzane s¹ równie¿ dla
mieszkañców Gryfina, a ich realizacja po³¹czona z konkursami i mini festynem przyjmowana jest z du¿ym entuzjazmem. Z tej
formy edukacji korzysta oko³o 1000 osób.
Dziêki wdro¿eniu programu "Leœny Patron", przyporz¹dkowuj¹cemu wszystkim
pracownikom terenowej S³u¿by Leœnej
placówki oœwiatowe z obszaru nadleœnictwa, zwiêkszy³ siê równie¿ udzia³ przedsiêwziêæ edukacyjnych realizowanych samodzielnie przez kadrê leœn¹. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na przypisanie
ca³oœci obowi¹zków zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ i promocj¹ nadleœnictwa oraz zagospodarowaniem turystycznym i ochron¹ przyrody jednemu pracownikowi merytorycznemu
nadleœnictwa.

Arboretum

Jednym z najcenniejszych i najciekawszych obiektów o charakterze edukacyjnym, naukowym i spo³ecznym, bêd¹cym
pod opiek¹ Nadleœnictwa Gryfino jest
Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Zgromadzona tu kolekcja drzew i krzewów g³ównie egzotycznych daje wyobra¿enie
o piêknie i ponadczasowej trwa³oœci œwiata

Tablice edukacyjne przy Punkcie Informacji.
Fot. Tadeusz Chrzanowski
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roœlin. Kszta³t kolekcji licz¹cej obecnie
ponad 600 gatunków i odmian jest wynikiem ponad 30 lat pracy opiekuna naukowego placówki prof. Jerzego Tumi³owicza.
Obiekt, którego historia siêga lat 30-tych
XIX wieku s³ynie w Polsce z najwiêkszych
okazów niektórych drzew obcego pochodzenia oraz z mo¿liwoœci uprawy nowo
wprowadzanych do polskich kolekcji gatunków drzew i krzewów sadzonych tu po
raz pierwszy z uwagi na sprzyjaj¹cy uprawie klimat i mikroklimat. Do prawdziwych
rarytasów dendrologicznych rosn¹cych
w arboretum zaliczyæ mo¿na najwiêkszy
w Polsce okaz jod³y olbrzymiej, egzemplarze: orzesznika piêciolistkowego, kuningamii i metasekwoii chiñskiej, cedrzyñców
kalifornijskich, tulipanowców chiñskich
czy ponad 70 gatunków i odmian klonów.
Arboretum w Glinnej udostêpniane jest
zwiedzaj¹cym od 15 marca do 31 paŸdziernika w godzinach 900-1800 w dni powszednie i 1000-1900 w weekendy. Wstêp
na teren ogrodu objêty jest op³at¹ wynosz¹c¹ 2,50 z³ (osoby doros³e) i 1,50 z³
(dzieci i m³odzie¿).

Œcie¿ki i place edukacyjne

Edukacja terenowa prowadzona jest
równie¿ w oparciu o utworzon¹ w roku
1997, œcie¿kê dydaktyczn¹ "W poszukiwaniu tajemnic Zielonego L¹du" prezentuj¹c¹
wybrane zagadnienia dotycz¹ce ekosystemów leœnych, gospodarki leœnej oraz
lokalnych zasobów przyrodniczych Puszczy Bukowej. W arboretum funkcjonuje
œcie¿ka zatytu³owana "Sekrety roœlin". Dodatkowym uzupe³nieniem zaplecza edukacyjnego s¹ place dydaktyczne "Leœne
ABC…" i "Drzewa naszych lasów" stanowi¹ce alternatywê do prowadzenia zajêæ
z grupami nie dysponuj¹cymi wystarczaj¹c¹ iloœci¹ czasu do odbycia zajêæ
w Puszczy Bukowej. Ciekawostk¹ jest plac
dydaktyczny o charakterze wystawy cza-

W Ogrodzie Dendrologicznym
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sowej, na którym przy pomocy zestawów
specjalnie opracowanych tablic zmienianych cyklicznie lub wykonywanych w razie potrzeb na bie¿¹co prezentowane s¹
lokalne zasoby przyrodnicze obszaru
Puszczy Bukowej (flora, fauna, ciekawostki historyczne) oraz efekty warsztatów
i plenerów.

Razem ³atwiej.
S³owo o wspó³pracy

Szerokie poparcie merytoryczne, organizacyjne i niekiedy finansowe dla inicjatyw edukacyjnych nadleœnictwa ze strony
samorz¹dów lokalnych (Urzêdów Gmin
Ko³baskowo, Gryfino, Stare Czarnowo),
organizacji i instytucji pozarz¹dowych
o profilu edukacyjnym i przyrodniczym
(Liga Ochrony Przyrody, Klub Przyrodników, Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli), uczelni (Uniwersytet Szczeciñski, Akademia Rolnicza w Szczecinie)
czy wspó³pracuj¹cych na co dzieñ szkó³
stanowi niew¹tpliwie najlepszy dowód na
celowoœæ dalszego rozwoju tej niezwykle
wa¿nej choæ dodatkowej dziedziny pracy
jednostek Lasów Pañstwowych. Bez odpowiednio dobranego zaplecza zaprzyjaŸnionych fachowców i pedagogów nie mia³yby sensu tworzone przez nadleœnictwo
dla potrzeb dzia³alnoœci Punktu roczne
plany czy Program Edukacji Leœnej Spo³eczeñstwa. Dodatkowym aspektem motywacyjnym jest mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z kilkunastoma oœrodkami edukacji z terenu województwa zachodniopomorskiego, realizuj¹cymi podobny profil
dzia³alnoœci, zrzeszonymi porozumieniem
powo³anym z inicjatywy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Niezwykle istotna jest równie¿ wspó³praca z lokalnymi tygodnikami prasowymi. Dziêki ich uprzejmoœci stworzone zosta³y prowadzone przez nadleœnictwo

dzia³y "Wieœci z lasu" na ³amach których
prezentowana jest szeroko pojêta tematyka zwi¹zana z lasami i leœnictwem w ujêciu lokalnym i ogólnopolskim.

Las w sieci czyli edukacja
wirtualna…

Du¿e zainteresowanie dzia³alnoœci¹
edukacyjn¹ prowadzon¹ przez nadleœnictwo zadecydowa³o o uruchomieniu w marcu 2006 roku strony internetowej, na
³amach której prezentowana jest ca³oœæ
zagadnieñ zwi¹zanych z edukacj¹. Pod
adresem www.glinna.pl zapoznaæ mo¿na
siê z posiadan¹ przez Nadleœnictwo Gryfino baz¹ dydaktyczn¹ i formami zajêæ.
Dodatkowym aspektem edukacyjnym s¹
zak³adki "zdjêcie, odg³os czy zak¹tek miesi¹ca". Dla nauczycieli stworzony zosta³
odrêbny dzia³, w którym zamieszczane s¹
karty pracy, scenariusze i pomys³y na zajêcia prowadzone w oparciu o zaplecze
edukacyjne nadleœnictwa. Nasz¹ stronê w
Internacie odwiedza miesiêcznie – œrednio – tysi¹c osób. Jej obecnoœæ "w sieci"
usprawni³a zdecydowanie przep³yw informacji, staj¹c siê jednoczeœnie doskona³ym forum do lokalnej (choæ nie tylko)
wymiany doœwiadczeñ, pomys³ów i spostrze¿eñ dotycz¹cych edukacji i naszego
"leœnego podwórka".
Lidia Kmieciñska
Zdjêcia: Dzia³ LKP, Nadleœnictwo Gryfino

Kontakt

Adres: Nadleœnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4,
74-100 Gryfino
Tel./fax 091 416 22 59
lub 091 416 34 42 – Dzia³ LKP
e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl
www.glinna.pl,
www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfino

Dzieci na zajêciach terenowych

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Woziwodzie

O

œrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie
Woziwoda w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu, powsta³ w 1996 roku. Centraln¹ czêœæ obiektu zajmuje dwupoziomowa sala, w której znajduj¹ siê ekspozycje zwi¹zane z lasem, gospodark¹ leœn¹, ³owiectwem; jest tak¿e k¹cik wystawowy
i projekcyjny.
Sala ekspozycyjna ma niepowtarzaln¹
architekturê wnêtrza z dominuj¹c¹, drewnian¹ konstrukcj¹ oraz bogatym wystrojem. W Oœrodku Edukacji znajduje siê równie¿ salka z dziesiêcioma stanowiskami
komputerowymi i komputerem centralnym
z urz¹dzeniami peryferyjnymi: rzutnikiem

multimedialnym, TV plazmowym, kamer¹
i mikroskopem edukacyjnym oraz sprzêtem nag³aœniaj¹cym. Oœrodek posiada
podrêczn¹ biblioteczkê oraz wideotekê.
Na potrzeby edukacji i udostêpniania lasu
opracowano i wydano zestaw folderów,
a tak¿e ofertê edukacyjn¹ w formie multimedialnej.

Oferta edukacyjna

Standardowa oferta edukacyjna obejmuje zwiedzanie Oœrodka i zajêcia na
œcie¿ce dydaktycznej z przewodnikiem. W
ramach dzia³alnoœci Oœrodek organizuje
równie¿: konkursy o tematyce leœnej, wystawy, warsztaty, cykl pt. Lekcja w lesie dla
klas VI, zajêcia dla grup o rozszerzonych
zainteresowaniach przyrodniczych, spotkania tematyczne. W s¹siedztwie Oœrodka znajduje siê œcie¿ka dydaktyczna, Zielona Szko³a, œcie¿ka sportowa, dobrze wyposa¿one pole biwakowe oraz punkty
edukacji: Klasa pod Dêbem i Biologiczna
oczyszczalnia œcieków.

Frekwencja i wspó³praca

Zajêcia w sali komputerowej Oœrodka

Iloœæ osób odwiedzaj¹cych Oœrodek
kszta³tuje siê na poziomie ok. 14-15 tys.
rocznie. Jest to przede wszystkim m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjalnych (ok. 50%), nastêpnie m³odzie¿ szkó³
ponadgimnazjalnych (30%) oraz pozostali:
doroœli, dzieci przedszkolne (20%). Najczêœciej realizowane formy edukacji to
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Sala ekspozycyjna

O

œrodek Edukacji Zielona
Szko³a w Woziwodzie w Leœnym Kompleksie Promocyjnym
Bory Tucholskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu zosta³ oddany do u¿ytku pod koniec 1998
roku. Od 1 stycznia 1999 roku,
na dziesiêæ lat, obiekt zosta³ wydzier¿awiony spó³ce cywilnej
ED-EKO z Tucholi. Zgodnie
z umow¹ dzier¿awca ma obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoœci
ekologiczno-edukacyjnej dla
dzieci i m³odzie¿y w zakresie
oraz wed³ug tematyki wskazanej
przez Nadleœnictwo Woziwoda.
Zajêcia w Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Wyposa¿enie szko³y

Budynek Zielonej Szko³y po³o¿ony jest
na starej bindudze nad rzek¹ Brd¹ w s¹siedztwie pola biwakowego. Znajduj¹ siê w
nim cztery sale noclegowe (³¹cznie 37
miejsc), sala wyk³adowa, zaplecze kuchenne oraz sanitariaty. Jest to obiekt ca³oroczny. Na wyposa¿eniu szko³y jest prosty sprzêt
laboratoryjny oraz sprzêt obserwacyjny i turystyczny u³atwiaj¹cy i uatrakcyjniaj¹cy prowadzenie zajêæ terenowych.
W sali wyk³adowej znajduje siê szereg
pomocy dydaktycznych, w tym tablice
edukacyjne oraz gabloty ze zbiorami przyrodniczymi.

Program i formy zajêæ

Podstaw¹ dzia³alnoœci edukacyjnej
Zielonej Szko³y jest program pod nazw¹
"Obserwuj, ucz siê i zostaw w spokoju".
Istot¹ tego programu jest, jak podkreœla
dzier¿awca obiektu, jego elastycznoœæ.
Nie stanowi on zamkniêtej ca³oœci lecz

RDLP w Toruniu

Zajêcia w terenie na œcie¿ce sportowej

lekcje w terenie (tematyka ró¿na) i lekcje
w Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
(propedeutyka wiedzy o lesie i gospodarce leœnej) na bazie ekspozycji oœrodka.
Najwiêksza aktywnoœæ edukacyjna oœrodka przypada na okres od kwietnia do koñca paŸdziernika.
W zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczo-leœnej nadleœnictwo wspó³pracuje
przede wszystkim ze szko³ami podstawowymi le¿¹cymi na swoim terenie, Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Zespo³em Szkó³ Leœnych i
Agrotechnicznych w Tucholi oraz Tucholskim Parkiem Krajobrazowym. Wspó³praca
polega na organizowaniu wspólnych akcji,
wspó³uczestniczeniu w tworzeniu i realizacji projektów oraz wspó³pracy w opracowywaniu i opiniowaniu planów edukacyjnych
nadleœnictwa.
Tekst i zdjêcia: Waldemar Wencel
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Udostêpnianie i kontakt

Na etacie nadleœnictwa jest jedna osoba zajmuj¹ca siê edukacj¹ przyrodniczo leœn¹. Oœrodek otwarty jest w godzinach
700-1500 od poniedzia³ku do pi¹tku. Przyjmuje przede wszystkim grupy zorganizowane, które wczeœniej umówi³y termin
i uzgodni³y tematykê zajêæ. Korzystanie
z us³ug nadleœnictwa w zakresie edukacji
przyrodniczo-leœnej jest nieodp³atne.
Adres: Nadleœnictwo Woziwoda,
89-504 Legb¹d,
Tel. 052 336 09 10
e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl
www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl
Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
Tel. 052 336 09 35
e-mail: woziwoda.oepl@torun.lasy.gov.pl
Zajêcia na œcie¿ce dydaktycznej

Budynek Zielonej Szko³y w Woziwodzie
usytuowany jest nad rzek¹ Brd¹

podstawowych i gimnazjalnych (ponad
70%) i szkó³ œrednich (ok. 20%). W zakresie edukacji przyrodniczo-leœnej Zielona
Szko³a wspó³pracuje g³ównie z Nadleœnictwem Woziwoda, ale tak¿e z Tucholskim
Parkiem Krajobrazowym i Muzeum Borów
Tucholskich.
Tekst i zdjêcia: Waldemar Wencel

Udostêpnianie i kontakt

jest otwarty na ró¿ne propozycje, jak i na
dopisywanie nowych pomys³ów, bêd¹cych efektem praktycznej pracy z dzieæmi i wzajemnych inspiracji twórczych.
Zgodnie z programem szko³a oferuje
nastêpuj¹ce formy zajêæ: lekcje w terenie, prowadzenie pogadanek, zajêcia laboratoryjne, organizacjê konkursów, plenerów, wystaw, zawodów, spotkania
z ludŸmi lasu oraz uczestnictwo w ¿yciu
gospodarczym Nadleœnictwa Woziwoda.
Najczêœciej realizowan¹ form¹ zajêæ s¹
kilkugodzinne lekcje terenowe z godzinn¹
pogadank¹ w, po³o¿onym nieopodal,

Sala wyk³adowa w Zielonej Szkole

Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
Nadleœnictwa Woziwoda.

Edukacja i rekreacja

W okresie letnich i zimowych wakacji
Zielona Szko³a organizuje kilkunastodniowe obozy ekologiczne, w ramach których
realizowane s¹ bloki edukacyjne z wykorzystaniem wszystkich ww. form edukacji.
W po³¹czeniu z edukacj¹ Zielona Szko³a
oferuje tak¿e zajêcia o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i integracyjnym. Z oferty tej korzysta rocznie ok.
8-9 tys. osób, g³ównie m³odzie¿y szkó³

Zajêcia prowadz¹ dwaj trenerzy edukacji - absolwenci leœnictwa. Przyjmowanie grup, w tym ustalenie organizacji zajêæ, wymaga wczeœniejszego (z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem) uzgodnienia
z dzier¿awc¹ obiektu. Dzia³alnoœæ us³ugowa Zielonej Szko³y w zakresie prowadzenia edukacji jest odp³atna.
Adres: Zielona Szko³a Woziwoda, Woziwoda, 89-504 Legb¹d, tel. 052 336 09 37
Adres dzier¿awcy Zielonej Szko³y:
ED-EKO, ul. Œwiecka 15, 89-500 Tuchola,
Tel.: 052 334 59 26, 052 334 34 08,
kom. 0 602 243 932.
e-mail: ed-eko@tuchola.pl
www.ed-eko.tuchola.pl

Lekcja w terenie dla odwiedzaj¹cych Zielon¹ Szko³ê
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korzystaæ z zielników, kluczy do oznaczania roœlin i zwierz¹t oraz innej literatury fachowej. Mo¿na te¿ korzystaæ z projektora
multimedialnego i rzutnika pisma.
Letnia Klasa przeznaczona jest dla
ma³ych grup, gdy¿ mo¿e pomieœciæ jednorazowo do 24 osób. Jest przydatna do prowadzenia zajêæ w dwóch podgrupach - jedna przebywa w terenie, druga w Klasie, po
czym nastêpuje zamiana. Dodatkowo organizowane s¹ tutaj wystawy pokonkursowe, warsztaty i kameralne spotkania.

Obiekty towarzysz¹ce

Korzystaj¹c z edukacji w Letniej Klasie
mo¿na zapoznaæ siê z obiektami edukacyj-

L

RDLP w Toruniu

etnia Klasa jest obiektem
edukacyjnym Nadleœnictwa
Tuchola. Powsta³a w 1999 roku.
Po³o¿ona jest przy siedzibie
nadleœnictwa w Go³¹bku, w pobli¿u szosy prowadz¹cej z Tucholi do Tlenia, w odleg³oœci 7
km od Tucholi. Znajduje siê na
terenie Leœnego Kompleksu
Promocyjnego Bory Tucholskie,
w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu.

Letnia Klasa jest jednoizbowym, drewnianym budynkiem usytuowanym na terenie Parku Dendrologicznego Nad St¹¿k¹.
Obiekt pozwala na ³¹czenie zajêæ terenowych z kameralnymi, prowadzonymi ju¿
"pod dachem", co s³u¿y utrwalaniu zdobytej w lesie wiedzy. W Letniej Klasie mo¿na

nymi Nadleœnictwa Tuchola znajduj¹cymi
siê w najbli¿szym s¹siedztwie. S¹ to:
a. Park Dendrologiczny Nad St¹¿k¹ z kolekcj¹ ponad 150 gatunków drzew i krzewów. Na terenie Parku wytyczono alejki oraz
wykonano k³adkê ponad terenem podmok³ym. Poszczególne gatunki drzew i krzewów s¹ trwale oznakowane tabliczkami.
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rêczny wykorzystywany dawniej do prac
w lesie.
d. Sala edukacji w siedzibie nadleœnictwa, pe³ni¹ca równie¿ funkcjê sali konferencyjnej z eksponatami, gablotami edukacyjnymi oraz podrêczn¹ biblioteczk¹.
Anna Wedel-Sala

Udostêpnianie i kontakt

Letnia Klasa jest czynna w sezonie letnim gdy¿ nie jest to obiekt ogrzewany. Jest udostêpniana od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 700 do 1500. Z zajêæ w Letniej Klasie
mo¿na korzystaæ samodzielnie - rezerwuj¹c wczeœniej obiekt lub skorzystaæ z pomocy
leœnika. Zajêcia, na tematy proponowane i oczekiwane przez nauczyciela, prowadzi
leœnik z przygotowaniem pedagogicznym. Wymagaj¹ one ka¿dorazowo wczeœniejszych
uzgodnieñ. Na miejscu istnieje mo¿liwoœæ - odp³atnego - przygotowania ogniska
w zadaszonej wiacie.
Adres: Nadleœnictwo Tuchola,z siedzib¹ w Go³¹bku, 89-500 Tuchola
Tel. (052) 334 80 05, 334 80 73, fax (052) 334 80 04
e-mail: tuchola@torun.lasy.gov.pl, www.tuchola.torun.lasy.gov.pl/

Przed budynkiem Letniej Klasy w Nadleœnictwie Tuchola. Fot. Anna Wedel-Sala
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b. Œcie¿ka Przyrodniczo-Dydaktyczna
Jelenia Wyspa przebiegaj¹ca urokliwymi
zak¹tkami rezerwatu przyrody Bagna Nad
St¹¿k¹. D³ugoœæ œcie¿ki, w kszta³cie pêtli,
wynosi 3,5 km. Œcie¿ka prezentuje - na
poszczególnych przystankach - charakterystyczne zbiorowiska roœlinne wystêpuj¹ce na terenie Borów Tucholskich oraz
niektóre zagadnienia z zakresu ochrony
przyrody i prowadzenia gospodarki leœnej.
Œcie¿ka posiada bardzo atrakcyjne zagospodarowanie: mostki nad rzeczk¹, pomost ponad torfowiskiem, wie¿ê obserwacyjn¹ z widokiem na najwiêksze w Borach
Tucholskich torfowisko niskie oraz liczne
urz¹dzenia zwi¹zane z zagospodarowaniem i ochron¹ lasu.
c. Izba leœna, mieszcz¹ca siê w odrestaurowanej piwnicy nadleœnictwa. Zgromadzono tu miêdzy innymi stary sprzêt

Na œcie¿ce Jelenia Wyspa.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Izba Przyrodniczo-Leœna
w Podzamczu k. Maciejowic

I

Izba znajduje siê w oficynie po dawnej
posiad³oœci Zamoyskich w Zespole Parkowo-Pa³acowym w Podzamczu ko³o Maciejowic. Oficyna s¹siaduje z dworkiem z XVIII
wieku i zabytkowym parkiem. Nieopodal
znajduj¹ siê inne zabytki, m.in. drewniany
m³yn z 1850 roku, a tak¿e liczne pomniki
przyrody oraz ponad dwudziestohektarowy kompleks stawów. Z uwagi na tocz¹ce
siê niegdyœ w tym rejonie walki z udzia³em
Tadeusza Koœciuszki przebiega têdy "Szlak
Koœciuszkowski", którym odbywaj¹ siê coroczne jesienne rajdy. Obok dworku w Podzamczu znajduje siê legendarne miejsce
odpoczynku rannego Koœciuszki.

Izba Leœna

W izbie wyodrêbniono kilka czêœci:
g³ówna sala wystawiennicza, aneks ³owiecki i zaplecze techniczne. W sali wystawienniczej prezentowane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia przyrodnicze: przegl¹d g³ównych gatunków drzew i krzewów leœnych przekroje pni, elementy zielnikowe, nasiennik; roœliny chronione lasów garwoliñskich
- mini wystawa fotograficzna; ma³a retencja w Nadleœnictwie Garwolin - zdjêcia
obiektów, akwarium z rodzimymi gatunkami roœlin i zwierz¹t wodnych; drewno - przegl¹d gatunków, budowa drewna, ciekawostki; przegl¹d leœnych grzybów paso¿ytniczych; ochrona lasu - metody ochrony,
owady leœne i œlady ¿erowania w drewnie,
hodowla owadów w insektariach; przegl¹d
narzêdzi stosowanych w leœnictwie; diora-

ma - panorama lasu liœciastego, z ekspozycj¹ wybranych gatunków zwierz¹t.
W pomieszczeniu zainstalowany jest
rzutnik multimedialny i ekran, umo¿liwiaj¹ce pokazy filmów i prezentacji. W aneksie ³owieckim zobaczyæ mo¿na kolekcjê
trofeów ³owieckich: wieñce danieli i jeleni,
parostki sarny, orê¿a dzików, medaliony
cietrzewi, a tak¿e ³osia i jelenia. Ponadto
znajduje siê tu kolekcja ptaków leœnych
(wróblaki, sowy bataliony i inne). Ozdob¹
aneksu jest kominek, rzeŸba œw. Huberta
oraz rzeŸbione meble w stylu myœliwskim.
Zaplecze techniczne wyposa¿one jest
w pomoce dydaktyczne: biblioteczkê,
magnetyczne tablice edukacyjne, zestaw
akcesoriów do badania i obserwacji przyrody: lornetki, lupy, wagê elektroniczn¹,
mikroskop z zestawem preparatów mikroskopowych i przyrz¹dami do preparowania i inne. Mikroskop mo¿na pod³¹czyæ do
rzutnika multimedialnego poprzez kamerê. W 2006 roku Nadleœnictwo Garwolin
wyda³o folder promuj¹cy obiekty edukacji przyrodniczo-leœnej, w tym Izbê Przyrodniczo-Leœn¹ w Podzamczu.

Oferta edukacyjna

W Izbie prowadzone s¹ zajêcia kameralne obejmuj¹ce prezentacjê eksponatów, a tak¿e pokazy filmów przyrodniczych i prezentacji multimedialnych. Na
wyposa¿eniu obiektu znajduje siê równie¿ cyfrowy aparat fotograficzny umo¿liwiaj¹cy tworzenie archiwum zdjêæ przyrodniczych wykorzystywanych do tworzenia wystaw, prezentacji multimedialnych,
wydawnictw, a tak¿e do strony internetowej nadleœnictwa.

W zale¿noœci od potrzeb i liczebnoœci odwiedzaj¹cych Izbê grup prowadzone s¹ zajêcia terenowe: warsztaty i zajêcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, a tak¿e aktywne formy edukacji
(np.: lista rzeczy do szukania, paleta barw
przyrody i inne). Czêst¹ form¹ s¹ te¿ wycieczki do pobliskiego lasu i nad stawy.
Obiekt jest równie¿ wykorzystywany do
prowadzenia spotkañ z nauczycielami
szkó³ znajduj¹cych siê w zasiêgu terytorialnym Nadleœnictwa Garwolin.

Obiekty towarzysz¹ce

Przy izbie znajduje siê zagospodarowane miejsce na ognisko z ³awami i sto³ami. Z powodzeniem mieœci siê tu grupa
piêædziesiêcioosobowa. Miejsce to wykorzystywane jest m.in. jako punkt zajêæ dydaktycznych z dzieæmi i m³odzie¿¹. Planowane jest zadaszenie obiektu oraz stworzenie "leœnej klasy" wyposa¿onej w tablice dydaktyczne.
W budynku znajduje siê kancelaria
Leœnictwa Malamówka oraz przeciwpo¿arowy punkt obserwacyjny (komputerowy
zestaw obserwacyjny z kamer¹ zamontowan¹ na wie¿y przeciwpo¿arowej).

Frekwencja

Z uwagi na wysokie walory historyczne, a tak¿e atrakcyjne po³o¿enie i dogodny dojazd (bliskoœæ trasy nadwiœlañskiej
relacji Warszawa - Pu³awy) Podzamcze
jest odwiedzane przez mieszkañców
z ca³ego powiatu garwoliñskiego, powiatów oœciennych, mieszkañców Warszawy,
a tak¿e (szczególnie w okresie letnim) innych rejonów Mazowsza i Polski.
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RDLP w Warszawie

zba Przyrodniczo-Leœna im.
Jana Paw³a II w Podzamczu
w Nadleœnictwie Garwolin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie
powsta³a w 2005 roku. Po³o¿ona jest przy trasie biegn¹cej
wzd³u¿ prawobrze¿nej Wis³y,
2 km od historycznej miejscowoœci Maciejowice.

L

Na wystawie w Izbie Przyrodniczo-Leœnej
w Nadleœnictwie Garwolin

Diorama prezentuj¹ca las liœciasty
i wybrane gatunki zwierz¹t

eœny Kompleks Promocyjny
Sudety Zachodnie zosta³ powo³any zarz¹dzeniem dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych z 14 paŸdziernika 2004
roku. Ten nowo powsta³y, kolejny w Polsce, a pierwszy na Dolnym Œl¹sku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we
Wroc³awiu kompleks promocyjny obejmuje swoim zasiêgiem
ca³e Góry Izerskie.

Rocznie obiekt odwiedza oko³o 1500
osób. Przewa¿aj¹ uczniowie szkó³ podstawowych (50%), gimnazjaliœci stanowi¹
20% odwiedzaj¹cych, przedszkolaki 20%, a pozostali to m³odzie¿ szkó³ ponad
gimnazjalnych i osoby doros³e. Do izby
przyje¿d¿aj¹ przewa¿nie grupy piêædziesiêcioosobowe, najczêœciej w okresie wiosennym (do koñca czerwca) oraz jesieni¹.
Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych to grupy ze
szkó³ powiatu garwoliñskiego, ale zdarzaj¹
siê równie¿ grupy z Warszawy i okolic.
Wiêksze grupy dzielone s¹ na dwie czêœci, z których jedna zwiedza izbê, a druga

Udostêpnianie i kontakt

udaje siê w tym czasie na wycieczkê lub
uczestniczy w zajêciach terenowych prowadzonych przy Izbie.
W zasiêgu terytorialnym Nadleœnictwa
Garwolin znajduje siê blisko 130 szkó³,
przy czym 80 placówek stale wspó³pracuje z nadleœnictwem. W 2005 roku w izbie
zosta³o zorganizowane spotkanie z przedstawicielami wszystkich szkó³ z obszaru
Nadleœnictwa Garwolin, co skutkuje wysok¹ frekwencj¹ zwiedzaj¹cych i wykorzystaniem obiektu.
Tekst i zdjêcia: Lucyna i Jakub B³êdowscy

Izb¹ opiekuj¹ siê leœniczy i podleœniczy Leœnictwa Malamówka. Oprowadzaj¹ oni
wycieczki po obiekcie i organizuj¹ zajêcia. Specjalista ds. edukacji i ochrony lasu dba
o wyposa¿enie obiektu w pomoce dydaktyczne oraz zapewnia pomoc merytoryczn¹
przy opracowywaniu zajêæ terenowych. Przy okresowej, du¿ej frekwencji bierze równie¿ udzia³ w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych.
Obiekt jest udostêpniony do zwiedzania przez wycieczki szkolne po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ organizowania zajêæ terenowych i ogniska w s¹siedztwie
Izby. Korzystanie z obiektu jest bezp³atne.
Leœniczy Leœnictwa Malamówka, Podzamcze 7; 08-480 Maciejowice,
tel. (025) 682 60 03. Nadleœnictwo Garwolin, Miêtne, ul. G³ówna 3, 08-400 Garwolin,
tel. (025) 684 11 40, (025) 684 11 58.
e-mail: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl,
www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl
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Góry Izerskie - najdalej wysuniête za
zachód pasmo Sudetów by³o w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku miejscem nie
tylko wielkoobszarowego uszkodzenia
drzewostanu, ale destrukcji i rozpadu ca³ego ekosystemu leœnego. Zjawisko to zosta³o nazwane klêsk¹ ekologiczn¹, choæ
bardziej trafna nazwa to choroba spiralna
ekosystemu leœnego. Zespó³ synergicznych czynników, w którym antropocentryzm stanowi³ najwiêksz¹ wagê, doprowadzi³ do usuniêcia chorego lasu z powierzchni ponad 15 tysiêcy ha. Jeden z najmniejszych, ale bardzo bogaty w doœwiadczenia i urokliwy Leœny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie, z jedynymi swego
rodzaju atrakcjami przyrodniczymi w skali
Europy, obejmuje lasy górskie nadleœnictw
Szklarska Porêba i Œwieradów. Dodatkow¹
atrakcj¹ Gór Izerskich jest bezpoœrednie s¹siedztwo czeskiej czêœci Izer i bliski dojazd
do granicy z Niemcami.

Centrum Edukacji
i Promocji

W marcu 2006 roku zosta³o przygotowane i oddane do u¿ytku dla LKP Sudety Zachodnie Koordynacyjne Centrum
Edukacji i Promocji Przyrodniczo-Leœnej
w Nadleœnictwie Œwieradów. Ten nowy
obiekt, przeznaczony nie tylko do celów
edukacyjnych, wyposa¿any jest w najnowszej generacji sprzêt multimedialny.
Przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji LP we
Wroc³awiu i Funduszu Strukturalnego Interreg IIIa w dwóch salach jest mo¿liwe
organizowanie i prowadzenie konferencji i warsztatów t³umaczonych dodatkowo metod¹ symultaniczn¹ na dwa jêzyki.
Zastosowane najnowsze technologie
umo¿liwi¹ prowadzenie innowacji jedynej
w Lasach Pañstwowych.
Poza nowoczesnymi komputerami
i oprogramowaniem Koordynacyjne Centrum wyposa¿one jest w projektory, nag³oœnienie, aparaty i kamerê cyfrow¹, GPS-y,
mikroskopy z kamer¹ i mo¿liwoœci¹ wyjœcia na rzutnik. W dwóch klimatyzowanych
salach, z których jedna na piêtrze przystosowana jest do prowadzenie warsztatów

Koordynacyjne Centrum Edukacji i Promocji
Przyrodniczo-Leœnej w Œwieradowie

stanowiskowych mo¿e przebywaæ ³¹cznie
oko³o 60 osób. W bezpoœrednim s¹siedztwie Centrum znajduj¹cego siê tu¿ przy
Nadleœnictwie Œwieradów, planuje siê

Œcie¿ki edukacyjne

Bêd¹c w Górach Izerskich warto wybraæ siê na spacer po œcie¿kach edukacyjnych po³o¿onych w urokliwych górskich
starodrzewach ze œwierkami, bukami, jod³ami. Na przystankach dydaktycznych
dowiadujemy siê np. do czego s³u¿¹ pu³apki feromonowe, w jakim celu grodzi siê
siatk¹ uprawy leœne, co to jest mikoryza?
itp. Na tablicach informacyjnych zamieszczono opisy drzew, krzewów i roœlin runa
jakie widzimy przed sob¹ podczas zwiedzania œcie¿ki oraz fotografie zwierz¹t, ja-

kie przy odrobinie szczêœcia sami mo¿emy spotkaæ w górskim lesie. Jedna z tych
œcie¿ek mieœci siê tu¿ przy przejœciu granicznym z Czechami w Œwieradowie (Czerniawie) w Leœnictwie Czerniawa (2,2 km),
druga przy siedzibie Nadleœnictwa Szklarska Porêba (1,5 km)
Mi³oœnikom dalszych wêdrówek pieszych, amatorom rowerów górskich, proponujemy udanie siê na kolejne œcie¿ki:
1. Na projektowan¹, od Œwieradowa
do Schroniska na Stogu Izerskim o d³ugoœci 3 km, na której wêdrujemy lasem

RDLP we Wroc³awiu

utworzenia ogrodu dydaktycznego. Bêdzie to miejsce wyposa¿one w wiatê, domek drwala (do poznawania i promowania drewna) oraz œcie¿kê edukacyjn¹, na
której uczestnicy bêd¹ mogli zapoznaæ siê
nie tylko z unikaln¹ form¹ roœlinn¹, ale ujrzeæ kawa³ek torfowiska górskiego. Projektowany ogródek bêdzie ogniwem ³¹cz¹cym warunki przyrodnicze z nowinkami
technologicznymi. Ka¿dy zainteresowany
tematyk¹ lasów, a zw³aszcza lasów izerskich bêdzie móg³ skorzystaæ z Zielonego Internetu.

Warsztaty dla nauczycieli w Centrum przy Nadleœnictwie Œwieradów

Warsztaty dla m³odzie¿y na œcie¿ce edukacyjnej
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w poprzek warstwic pokonuj¹c prawie 500
m wysokoœci wzglêdnej. Chocia¿ spacer t¹
œcie¿k¹ mo¿e dla mniej wprawionych piechurów jest mêcz¹cy, to jednak niekiedy
iloœæ zu¿ytej energii rekompensuje panorama na punktach widokowych. Obejmuj¹
one swoim tematem zagadnienia zwi¹zane z przebyt¹ w tych lasach chorob¹ spiraln¹ i ochron¹ ekosystemów leœnych. Po
odpoczynku w schronisku mo¿na udaæ siê
dalej oko³o 2 km (w jedn¹ stronê) na wie¿ê
widokow¹ na Smreku (po stronie czeskiej),
sk¹d rozci¹ga siê zapadaj¹ca na d³ugo
w pamiêci panorama ca³ych Izer oraz Pogórza. Bêd¹c w tym miejscu poczujemy siê
europejczykami, jesteœmy jednoczeœnie
w trzech pañstwach. Na pe³ne przejœcie nale¿y zabezpieczyæ sobie oko³o 5-6 godzin.
2. Na projektowan¹ rowerow¹ przebiegaj¹ca oko³o 60 km przez najciekawsze
i bogate przyrodniczo miejsca. Ka¿dy mi³oœnik spragniony wra¿eñ przyrodniczo-estetycznych prze¿yje w Izerach niezapomniane chwile. Tylko tutaj mo¿na prze¿yæ
swoist¹ formê podró¿y w czasie i przestrzeni, ujrzeæ to co jest odleg³e o tysi¹ce kilometrów i nieosi¹galne no i poznaæ najzimniejsze miejsce w Polsce. Jest ni¹ najwiêksza p³askodenna dolina górska znajduj¹ca siê w najwiêkszych w Polsce, a jednych
z wiêkszych w Europie rezerwatów torfowisk górskich - Hala Izerska. Tutaj w³aœnie
znajduj¹ siê pe³ne uroku i tajemnicze, pe³ne mrocznych tajemnic rezerwaty "Torfowiska Izerskie" oraz "Torfowiska Doliny Izery".
W trakcie tej wêdrówki oprócz walorów przyrodniczych i edukacyjnych
uczestnik œcie¿ki mo¿e zapoznaæ siê z ciekaw¹ histori¹ regionu, chocia¿by odwiedzaj¹c schronisko znajduj¹ce siê w sercu
Izer "Chatka Górzysta" lub "Orle". Dziêki
w³¹czeniu w œcie¿kê w¹tków zwi¹zanych
ze szklarstwem , bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê jak dalece przyroda od wieków
steruje kierunkami rozwoju naszego regionu. Wystêpowanie surowców mineralnych
niezbêdnych do uzyskiwania masy szklanej, spowodowa³o, ¿e ju¿ w œredniowieczu zak³adano w górach huty, produkuj¹ce cenne i poszukiwane szk³o.
3. Dla mi³oœników 4 kó³ek oferujemy
dojazd do miejscowoœci Chromiec (25 km
od Szklarskiej Porêby), gdzie na zboczach

Udostêpnianie i kontakt

Grzbietu Kamienieckiego umiejscowiona
jest przepiêkna œcie¿ka edukacyjna "Jeleniówka". Œcie¿ka zosta³a urz¹dzona przez
Ko³o £owieckie "Jeleñ" Jelenia Góra we
wspó³pracy z Nadleœnictwem Szklarska
Porêba. Liczy oko³o 4 km d³ugoœci i na jej
zwiedzanie, w spokojnym tempie, nale¿y
zaplanowaæ oko³o 2 godz. Przybli¿yæ tu
mo¿emy sobie tematykê leœn¹, a w szczególnoœci zagospodarowanie ³owieckie lasów górskich. Na pocz¹tku œcie¿ki znajduje siê Oœrodek Edukacji Ekologicznej
"Jeleniówka" Ko³a £owieckiego "Jeleñ",
gdzie prowadzone s¹ zajêcia z przyrody
dla dzieci, m³odzie¿y, warsztaty dla nauczycieli. Œcie¿kê œredniorocznie odwiedza ok. 1500 uczestników.

Wspó³praca

Koordynacyjne Centrum wspó³pracuje
z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz z Po³udniowo-Zachodnim Forum Samorz¹du Terytorialnego Pogranicze przy realizacji warsztatów
miêdzynarodowych dla doros³ych i m³odzie¿y "Nasze Izery" i "Spacery Wiosenne"
organizowanych dla pañstw znajduj¹cych
siê na styku trzech granic. Równie owocna
jak i interesuj¹ca wspó³praca oparta jest na
parkach narodowych, a zw³aszcza: Karkonoskim, Babiogórskim, Tatrzañskim czy te¿
Gorczañskim, którego ogólnopolski program edukacyjny "Czym skorupka za m³odu nasi¹knie, …" realizowany jest przez
dwa nadleœnictwa wchodz¹ce w sk³ad LKP.
Nadleœnictwo Œwieradów realizuje cykliczne swój autorski program edukacyjno-warsztatowy "Zielony Rower", który
jednorazowo obejmuje 3,5 tysi¹ca osób.
S¹ to warsztaty przygotowane g³ównie
dla edukatorów leœnych, w których
uczestnicz¹ nauczyciele i uczniowie na
ró¿nym poziomie nauczania. Poza krajowymi partnerami do wspó³pracy zapraszani s¹ równie¿ partnerzy z Czech i Niemiec, w tym równie¿ leœnicy. W ramach
Euroregionu Nysa organizowane s¹ raz
na kwarta³ spotkania leœników i przyrodników z pañstw znajduj¹cych siê na styku trzech granic.
Zbigniew Kamiñski
Zdjêcia: Nadleœnictwo Œwieradów

Szacuje siê, ¿e Koordynacyjne Centrum w Nadleœnictwie Œwieradów odwiedzi rocznie
5 tysiêcy osób. Nadleœnictwo Œwieradów nie dysponuje miejscami noclegowymi lecz
mo¿e pomóc w ich organizacji w wielu oœrodkach i pensjonatach znajduj¹cych siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie.
Z pomieszczeñ Koordynacyjnego Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo-Leœnej jak te¿ kompleksowej obs³ugi w œrodowisku leœnym na wybranej trasie, bêd¹ mog³y skorzystaæ zorganizowane grupy po wczeœniejszym ich zg³oszeniu.
Obiekt prowadzi pracownik Nadleœnictwa Œwieradów Zbigniewa Kamiñski.
Adres: Nadleœnictwo Œwieradów, ul. 11-go Listopada 1, 59-850 Œwieradów Zdrój
tel. (075) 78 16 333, fax (075) 78 16 633, tel. na biurko: 075 78 16 333 wew. 25
e-mail: biuro.swieradow@wroclaw.lasy.pl, e-mail: zbigniew.kaminski@wroclaw.lasy.pl
www.wroclaw.lasy.gov.pl
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œrodek Edukacji Leœnej
w Nadleœnictwie L¹dek Zdrój
na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu powsta³ w 2004 roku.
W budynku nadleœnictwa zagospodarowano pokój ³owiecki, w którym zgromadzono trofea ³owieckie oraz eksponaty zwierz¹t. Jest te¿ sala edukacyjna wyposa¿ona w pomoce dydaktyczne, przeznaczona do prowadzenia zajêæ lekcyjnych. Kolejne pomieszczenie to pokój
wystawowy wykorzystywany do organizowania wystaw prac dzieci i m³odzie¿y
uczestnicz¹cych w konkursach przyrodniczych organizowanych przez nadleœnictwo, b¹dŸ we wspó³pracy ze szko³ami. Integraln¹ czêœci¹ Oœrodka jest korytarz, który wykorzystano do prezentacji zielników umieszczonych na œcianach.

Tematy edukacji leœnej

Nadleœnictwo L¹dek Zdrój we wspó³pracy ze szko³ami realizuje kilka projektów edukacyjnych. Dzieci i m³odzie¿
szkó³ podstawowych uczestnicz¹ w projekcie "Uczymy siê kochaæ drzewa"
oraz "O¿ywiæ pola", natomiast m³odzie¿
gimnazjalna w ramach projektu "O¿ywiæ
pola" poznaje ptaki i ich rolê w przyrodzie.
Na bazie sali edukacyjnej realizowanych jest szereg tematów zajêæ, które
z regu³y s¹ uzgadniane z nauczycielami
i opiekunami grup odwiedzaj¹cych Oœrodek. S¹ to np.: Mieszkañcy lasu, Budowa
i funkcje lasu, Rozpoznawanie gatunków
drzew, Rola mrówek, ptaków i nietoperzy
w ochronie lasu, Owady szkodliwe dla
lasu, Zagro¿enia lasu, Formy ochrony
przyrody, czy Hodowla sadzonek w szkó³kach leœnych.

Sala dydaktyczna Oœrodka Edukacji
w L¹dku Zdroju

Formy edukacji

Oœrodek Edukacji wyposa¿ony jest
w liczne pomoce dydaktyczne, w tym projektor multimedialny. Czêœæ zajêæ ma charakter prezentacji bogato ilustrowanej fotografiami, schematami, rysunkami pokazywanymi na ekranie. Inne zajêcia to prelekcja, pogadanka lub dyskusja z wykorzystaniem filmu przyrodniczego, b¹dŸ
eksponatów i tablic edukacyjnych.
W utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy uczestników edukacji wykorzystywane s¹ testy,
zagadki, rozsypanki wyrazowe.
Czêœæ tematów z zakresu edukacji leœnej realizowana jest w formie zajêæ prowadzonych na terenie lasu. Las jest te¿

Wspó³praca w edukacji

Edukacja leœna spo³eczeñstwa w Nadleœnictwie L¹dek Zdrój skierowana jest
przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y
z przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ œrednich. Innymi grupami odbiorców s¹: leœnicy, turyœci, nauczyciele, studenci, a tak¿e cz³onkowie
dzia³aj¹cych stowarzyszeñ regionalnych.
Najpowa¿niejszym partnerem nadleœnictwa w prowadzeniu edukacji leœnej
spo³eczeñstwa jest Œnie¿nicki Park Krajobrazowy. Realizuj¹c sw¹ dzia³alnoœæ statutow¹ Œnie¿nicki PK chroni œrodowisko
przyrodnicze równie¿ poprzez podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa. Zadaniem nadleœnictwa korzystaj¹-

cego z obecnoœci administracji parku krajobrazowego jest wspieranie merytoryczne, logistyczne i niekiedy finansowe poprzez wspó³organizacjê akcji, konkursów,
udostêpnianie miejsca na ekspozycje pokonkursowe, pomoc w tworzeniu nowych
projektów, fundowanie nagród itp.
Kolejnym wa¿nym partnerem s¹ miejscowe przedszkola i szko³y, w tym przede
wszystkim nauczyciele biologii i przedmiotów przyrodniczych, bowiem dzieci i m³odzie¿ s¹ g³ównie odbiorcami treœci z zakresu edukacji leœnej. Pogadanki tematyczne spotykaj¹ siê z wielkim zainteresowaniem szczególnie m³odszych s³uchaczy. Takie spotkanie w klasie z leœnikiem
,,mundurowym" pozostaje na d³ugo w pamiêci dzieci. Efekt edukacyjny jest jeszcze
wiêkszy, gdy dzieci i m³odzie¿ szkolna
uczestnicz¹ w zajêciach na terenach leœnych.

Trofea w pokoju ³owieckim Oœrodka Edukacji w L¹dku Zdroju

Tekst i zdjêcia: Jan Chilarski

Udostêpnianie i kontakt

Zajêcia dydaktyczne w Oœrodku prowadzone s¹ przez dwóch pracowników
Nadleœnictwa L¹dek Zdrój oraz przez
dwóch pracowników Œnie¿nickiego Parku Krajobrazowego. Oœrodek jest czynny w godzinach pracy nadleœnictwa (7:00
- 15:00). Termin i tematykê zajêæ nale¿y
wczeœniej uzgodniæ z pracownikami Nadleœnictwa L¹dek Zdrój.
Adres: Nadleœnictwo L¹dek Zdrój,
Strachocin 42, 57-550 Stronie Œl¹skie
tel. 074 814 14 39
e-mail: jan.chilarski@wroclaw.lasy.gov.pl

Wystawa „Leœne zwierzêta” w Oœrodku Edukacji w L¹dku Zdroju
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RDLP we Wroc³awiu

miejscem akcji ekologicznych, takich jak
np. Sprz¹tanie lasu, Dzieñ Ziemi, dokarmianie zwierz¹t.

Wa¿nym partnerem w prospo³ecznej
dzia³alnoœci nadleœnictwa jest wa³brzyski
oddzia³ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu - jako sponsor wielu przedsiêwziêæ edukacyjnych.

Przed izb¹ edukacyjn¹ w Nadl. Wo³ów
Zajêcia na terenie szkó³ki leœnej w Tarchalicach

N

RDLP we Wroc³awiu

a terenie Nadleœnictwa
Wo³ów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we
Wroc³awiu, od 2000 roku, funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej z izb¹ edukacyjn¹ zlokalizowan¹ na terenie szkó³ki
leœnej w Tarchalicach.

Aby utworzyæ izbê edukacyjn¹ nadleœnictwo zmodernizowa³o i zaadoptowa³o
istniej¹cy na terenie szkó³ki leœnej drewniany budynek. Przy budynku przygotowano
miejsce na ognisko oraz rozmieszczono
barwne tablice o tematyce przyrodniczoleœnej. Izba jest wyposa¿ona w tablice dydaktyczne o tematyce zwi¹zanej z poszczególnymi dzia³ami gospodarki leœnej, fotografie przyrody ziemi wo³owskiej oraz prezentacjê ciekawych eksponatów œwiata
owadów, szczególnie motyli wystêpuj¹cych
na terenie naszego nadleœnictwa.

Formy edukacji

Stosujemy ró¿ne formy edukacji: zielone lekcje prowadzone przez leœników, odbywaj¹ce siê g³ównie w lesie i czêœciowo
w izbie edukacyjnej, ró¿nego rodzaju gry
i zabawy maj¹ce na celu przybli¿yæ wiedzê
ogólnoleœn¹, konkursy tematycznie zwi¹zane z lasem.. Metodyka zajêæ dostosowana jest do grupy wiekowej uczestników.
W ramach edukacji ekologicznej prowadzimy tak¿e prelekcje i pogadanki w szko³ach
oraz Akcje Sprz¹tania Œwiata.

Frekwencja i wspó³praca

Centrum Edukacji Ekologicznej corocznie odwiedzaj¹ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich, przedszko-
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laki oraz osoby doros³e. £¹czna liczba
uczestników tych spotkañ wynosi œrednio
oko³o 1500 osób.
Prowadz¹c edukacjê ekologiczn¹ spo³eczeñstwa wspó³pracujemy m.in. ze szko³ami, Parkiem Krajobrazowym " Dolina Jezierzycy", Domem Kultury, Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, Lig¹ Ochrony Przyrody,
mediami (prasa, telewizja), parafiami, samorz¹dami oraz ze Stra¿¹ Po¿arn¹, Policj¹,
Stowarzyszeniem "Partnerstwo Doliny
Œrodkowej Odry".

Œcie¿ki edukacyjne

Rolê edukacyjn¹ pe³ni tak¿e œcie¿ka
rowerowa "w Krainie Odrzañskich £êgów" i
œcie¿ka przyrodnicza "¯urawie Siedliska".
Œcie¿ka rowerowa ma d³ugoœæ 43 km biegnie przez malownicze obszary Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i projektowanego Odrzañskiego Parku Krajobrazowego. Podczas przejazdu turyœci mog¹
zatrzymaæ siê przy 12 przystankach, na których pokazane s¹ m.in.: u¿ytek ekologiczny Dolina Juszki, Wydmy Œródl¹dowe, Stawy pod Dêbnem, Izba Edukacji Leœnej, £êgi
Odrzañskie, Czapliniec.
Œcie¿ka przyrodnicza ¯urawie Siedliska ma d³ugoœæ 3,2 km i biegnie wœród
lasów, pól, ³¹k przylegaj¹cych do pó³nocy
do wsi G³êbowice. Ustawiono na niej ta-

blice przystankowe: Park podworski, stare drzewa, ekoton na styku pól, ³¹k i lasów, du¿e stawy, lasy gospodarcze oraz
ciek wodne. Przy rezerwacie przyrody "
Odrzyska" znajduje siê punkt przyrodniczo-edukacyjny z tablicami dydaktycznymi s³u¿¹cymi ukazaniu bogactwa przyrody i piêkna otaczaj¹cego krajobrazu, ³awkami i wiat¹. Wspólnie ze Stowarzyszeniem "Partnerstwo Doliny Œrodkowej Odry"
tworzymy kolejn¹ œcie¿kê archeologiczno
- dydaktyczn¹, która prowadzi od dymarków w Tarchalicach poprzez osiem przystanków do Izby Edukacyjnej w Tarchalicach. Powstaje równie¿ œcie¿ka edukacyjna, która rozpoczyna siê przy siedzibie
nadleœnictwa, a koñczy w Centrum Edukacji Ekologicznej w Tarchalicach.
Marek Matus, Beata Cieniawska-Ko³odziej
Zdjêcia : Jacek Czepik

Kontakt

Prowadzeniem edukacji ekologicznej
zajmuj¹ siê pracownicy biura i terenu Nadleœnictwa Wo³ów.
Adres: Nadleœnictwo Wo³ów, ul. Leœna 37,
56-100 Wo³ów, tel. (071) 380 9361
e-mail: biuro.wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

O

œrodek w Jeziorach Wysokich otwarty zosta³ w 1998 roku.
Po³o¿ony jest w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Bory Lubuskie obejmuj¹cym teren Nadleœnictwa Lubsko w zasiêgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze, w odleg³oœci 8 km od przejœcia granicznego Zasieki - Forst (Niemcy).

Oœrodek Edukacji

Oœrodek stanowi samodzielnie funkcjonuj¹ce, oddalone o 16 km od siedziby
nadleœnictwa w Lubsku, "gospodarstwo"
o powierzchni oko³o 3 ha, sk³adaj¹ce siê
z kilku obiektów. W drewnianej leœniczówce z 1926 roku znajduje siê piêæ sal wystawowych: hodowli lasu, ochrony lasu,

ochrony przyrody, u¿ytkowania lasu oraz
sala poœwiêcona kulturotwórczej roli lasu.
Wyposa¿enie sal edukacyjnych stwarza
dobre warunki do dyskusji na temat zwi¹zków cz³owieka z lasem i zasad prowadzonej przez leœników gospodarki leœnej opartej na idei zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zwiedza siê je zawsze w obecno-

œci leœnika, który udziela dodatkowych
wyjaœnieñ i odpowiada na pytania. Mo¿na tu tak¿e obejrzeæ m.in. kolekcjê szyszek drzew iglastych z ró¿nych stron œwiata, eksponaty zielnikowe i zbiory nasion,
eksponaty zwierz¹t (np. bielika), a tak¿e
poznaæ dawne i wspó³czesne narzêdzia
s³u¿¹ce do pracy w lesie oraz wiele innych,
interesuj¹cych eksponatów.
W osobnym budynku, obok Oœrodka,
znajduje siê sala konferencyjna (na ok. 60
osób), wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt
multimedialny, biblioteczkê, leœn¹ filmotekê i liczne pomoce dydaktyczne: plansze
pogl¹dowe, zestawy foliogramów, lornetki, lupy, sprzêt do badania czystoœci wody
i in. W 2005 r. Oœrodek zosta³ przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
Wydawnictwa w³asne Nadleœnictwa
Lubsko i Oœrodka Edukacji w Jeziorach
Wysokich:
1) informatory: Oœrodek Edukacji
Przyrodniczo-Leœnej w Leœnym Kompleksie Promocyjnym Bory Lubuskie (2000),
Leœny Kompleks Promocyjny Bory Lubuskie (2003), Rezerwat Przyrody Mierkowskie Wydmy,
2) przewodniki: Leœna œcie¿ka dydaktyczna Park Lubski (2003), Leœna œcie¿ka
dydaktyczna Na W¹wozach (2005).

Program edukacyjny

Budynek g³ówny Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Jeziorach Wysokich

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
w Jeziorach Wysokich realizuje Program
edukacji leœnej spo³eczeñstwa dla LKP Bory
Lubuskie, oparty o cele i za³o¿enia edukacji leœnej prowadzonej przez Lasy Pañstwowe. Wiod¹ce projekty edukacyjne: 1) autorskie: "Lekcja w lesie o lesie", "Kulturotwórcza rola lasu", "Od Sasa do lasa" (w przy-
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RDLP w Zielonej Górze

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
w Jeziorach Wysokich

gotowaniu), 2) projekt dla ca³ej Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze - "Wiosna bez p³omieni". Po spe³nieniu okreœlonych wymagañ nauczyciele
maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania Certyfikatu Leœnego Wtajemniczenia, który posiada akceptacjê Lubuskiego Kuratora Oœwiaty.
PLAN WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ
W RAMACH PROJEKTU "LEKCJA
W LESIE O LESIE":

RDLP w Zielonej Górze

I. Faza wstêpna - ok. 15 - 20 min.
1. Przyjazd grupy. Autokar zatrzymuje
siê na parkingu przy wie¿y obserwacyjno-widokowej.
2. Organizacja zajêæ. Grupa wraz
z baga¿ami przychodzi na plac zabaw przy
Oœrodku. Nastêpnie gospodarze miejsca
prowadz¹ grupê do drewnianej wiaty z paleniskiem, która bêdzie "baz¹" uczestników
wycieczki. Jest to miejsce odpoczynku
w czasie przerwy w zajêciach. Tu na koniec
zajêæ uczestnicy spo¿ywaj¹ posi³ek przy
ognisku. Po wyjœciu z wiaty nauczyciele
dziel¹ uczestników wycieczki na dwie grupy, poniewa¿ zajêcia na terenie oœrodka odbywaj¹ siê na zmianê w dwóch grupach.
II. Faza realizacyjna - ok. 3 - 3,5 godz.
1. Zajêcia na terenie oœrodka - ok.
1 godz. 40 min.:
Grupa I: a) pogadanka z leœnikiem oraz
projekcja filmu "Leœny Kompleks Promocyjny Bory Lubuskie"( lub innego - du¿y
wybór)), b¹dŸ prezentacja multimedialna
na wybrany temat w sali konferencyjnej,
b) wejœcie na taras widokowy wie¿y i obserwacja krajobrazu przez lunety i lornetki, c) zajêcia w ogrodzie dendrologicznym.
Grupa II: zajêcia z leœnikiem w salach wystawowych o tematyce leœnej (leœne muzeum). Tematyka sal wystawowych: hodowla lasu, ochrona lasu przed zagro¿eniami, ochrona przyrody w lasach, u¿ytkowanie lasu oraz kulturotwórcza rola lasu.
2. Przerwa -10 - 15 min.
3. Zajêcia terenowe na œcie¿ce dydaktycznej Na w¹wozach - ok. 1 - 1,5 godz.
Tematyka: a) zagadnienia przyrodnicze
dotycz¹ce ekosystemu lasu m. in. Warstwowa budowa lasu, Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów liœciastych i iglastych, Rola œció³ki, wody, grzybów, martwych drzew w lesie, Zwierzêta w lesie, b)
zagadnienia dotycz¹ce dzia³añ leœników
zmierzaj¹cych do zachowania i ochrony
zasobów leœnych.

Formy edukacji

Formy edukacji realizowane przez
Oœrodek w Jeziorach Wysokich: 1) wycieczki dydaktyczne dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, 2) wycieczki ekoturystyczne
osób doros³ych oraz grup rodzinnych,
3) szkolenia i warsztaty dla leœników,
4) konferencje i warsztaty dla nauczycieli,
5) konferencje, seminaria, posiedzenia rad
samorz¹dowych, 6) miêdzynarodowe spotkania integracyjne, 7) wystawy, plenery:
fotograficzne, malarskie, rzeŸbiarskie,
8) konkursy, w tym 4 cykliczne: "Uczymy
siê lasu", "Poznajemy las", "Las w prozie
i poezji", "Wiosna bez p³omieni", 9) lekcje
z leœnikiem w szko³ach, 10) akcje i imprezy
ekologiczne typu "Œwiêto Drzewa", "Dzieñ
Ziemi", 11) imprezy œrodowiskowe o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, 12) pomoc
merytoryczna dla studentów i osób bior¹cych udzia³ w konkursach i olimpiadach.

Obiekty towarzysz¹ce

Na terenie Oœrodka zosta³ za³o¿ony od
podstaw ogród dendrologiczny (ok. 2 ha),
którego g³ównym celem jest zgromadzenie jak najwiêkszej liczby ró¿nych gatunków sosen. S¹ tu równie¿ prezentowane
ciekawe gatunki drzew i krzewów z ró¿nych stron œwiata np. mamutowiec olbrzymi, cedry, szydlica japoñska, k³êk kanadyjski, tulipanowiec, kasztan jadalny.
Bezpoœrednio przy Oœrodku utworzono leœn¹ œcie¿kê dydaktyczn¹ Na w¹wozach, która funkcjonuje w trzech wersjach,
ró¿ni¹cych siê d³ugoœci¹ i stopniem trudnoœci. Wersja najkrótsza - spacerowa przeznaczona jest przede wszystkim dla
m³odszych dzieci i osób niepe³nosprawnych (800 m). Drug¹ wersjê (ok. 1500 m)
stanowi œcie¿ka uniwersalna z kolorowy-

Frekwencja

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
odwiedza rocznie ok. 8 tys. osób, w tym:
dzieci i m³odzie¿ szkolna - 45%, doroœli
w grupach zorganizowanych - 13%, turyœci indywidualni i grupy rodzinne - 42%.
Poza siedzib¹ Oœrodka, w ró¿nych formach edukacji leœnej prowadzonych przez
jego pracowników, udzia³ bierze ponad 2
tys. osób rocznie.

Wspó³praca w edukacji

III. Faza podsumowuj¹ca - ok. 30 40 min.
1. Ewaluacja zajêæ,
2. Pieczenie kie³basek przy ognisku
(prowiant w³asny uczestników wycieczki),
3. Po¿egnanie z gospodarzami oœrodka i odjazd grupy.
Wie¿a ppo¿. z balkonem widokowym
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mi tablicami edukacyjnym (równie¿ w jêzyku niemieckim), która posiada wyj¹tkowe walory krajobrazowe. Trzeci¹ wersjê
stanowi tzw. œcie¿ka specjalistyczna (nie
oznakowana), któr¹ przemierza siê tylko
z pracownikiem Oœrodka, przeznaczona
dla osób zaawansowanych w edukacji
przyrodniczej. Ciekawa rzeŸba terenu g³êbokie w¹wozy i wzgórza, dochodz¹ce
do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego - zasta³a ukszta³towana podczas zlodowacenia ba³tyckiego. Tu na pocz¹tku
XIX w. utworzono park, nale¿¹cy do za³o¿enia pa³acowo-parkowego w Brodach rodziny Brühlów.
Œcie¿ka dydaktyczna Na w¹wozach
pozwala na poznanie zagadnieñ przyrodniczych i ekologicznych dotycz¹cych ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu
jeziora, a w szczególnoœci bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych oraz dzia³añ leœników
zmierzaj¹cych do zachowania i ochrony
zasobów leœnych, w tym tematyki przeciwpo¿arowej. S³u¿y temu m.in. murowana
wie¿a przeciwpo¿arowo-widokowa o wysokoœci 41m, zbudowana na wzór latarni
morskiej. Cieszy siê ona du¿¹ popularnoœci¹ i sta³a siê rozpoznawalnym w kraju
symbolem LKP Bory Lubuskie. Z tarasu
widokowego wie¿y mo¿na podziwiaæ
"dach" lasu (lesistoœæ okolicy - ok. 70 %),
niebieskie oczka stawów hodowlanych,
Jezioro Brodzkie, malowniczo po³o¿one
miejscowoœci po stronie polskiej i niemieckiej. Przy wie¿y znajduje siê du¿y parking.
Ka¿da wersja œcie¿ki ma kszta³t pêtli zaczyna siê i koñczy przy siedzibie Oœrodka. Znajduje siê tu tablica informacyjna
o jej przebiegu oraz plac zabaw dla dzieci
i miejsce do odpoczynku. W drewnianej
wiacie z paleniskiem mo¿na przeprowadziæ
zajêcia na wolnym powietrzu, lub przygotowaæ tradycyjne, pieczone kie³baski.

Od pocz¹tku powstania Oœrodka,
du¿¹ rolê odgrywa szeroka wspó³praca
z lokalnym œrodowiskiem. S³u¿y ona zarówno promocji leœnictwa jak i poszerzaniu dzia³alnoœci edukacyjnej wobec ca³ego spo³eczeñstwa. Oœrodek wspó³pracuje z Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze w zakresie organizacji
warsztatów dla leœników i nauczycieli oraz
uczelniami wy¿szymi: Uniwersytetem Zie-

lonogórskim, Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹
w Sulechowie, Wydzia³em Leœnym AR
w Poznaniu, Wydzia³em Geografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
w zakresie pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich oraz wspólnych
dzia³añ edukacyjnych np. wystaw.
Ponadto dobrze rozwija siê wspó³praca z mediami, m.in. w lokalnej prasie ukazuj¹ siê artyku³y dotycz¹ce aktualnych
spraw zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
ochron¹ œrodowiska, wydarzeniami na terenie LKP Bory Lubuskie. W Radiu Zachód
prezentowana jest oferta edukacyjna
Oœrodka, wywiady o tematyce przyrodniczej z gospodarzami Oœrodka oraz zaproszenia do odwiedzania lasu.
Oœrodek w Jeziorach Wysokich wspó³pracuje te¿ z miejscowymi urzêdami gmin
i placówkami oœwiatowymi m.in. wspó³organizuj¹c okolicznoœciowe imprezy i akcje œrodowiskowe, Lubskim Domem Kultury, z którym organizowane s¹ konkursy
np. recytatorski pod has³em "Las w prozie
i poezji" dla uczniów z terenu LKP Bory
Lubuskie, imprezy plenerowe i wystawy
np. z okazji Dni Lubska, z organizacj¹
Mosty z terenu Niemiec (Forst) w zakresie
realizacji wspólnych projektów, s³u¿¹cych
integracji spo³ecznoœci pogranicza polsko
- niemieckiego, zorganizacjami typu PTTK,
LOP, ZHP, oœrodkami edukacji ekologicznej Polski Pd. - Zach., oœrodkami edukacji leœnej z ca³ego kraju, Urzêdem Leœnym
w Peiz (Niemcy) w zakresie wymiany doœwiadczeñ i podniesienia kompetencji,
Parkiem Krajobrazowym £uk Mu¿akowa
w zakresie popularyzacji wiedzy o przyrodzie regionu oraz z gospodarstwami agroturystycznymi w Brodach (1 km) i Suchodole (4 km) w zakresie organizacji "zielonych szkó³".

Sala kulturotwórczej roli lasu

Zajêcia w ogrodzie dendrologicznym przy Oœrodku Edukacji w Jeziorach Wysokich

Pracownicy oœrodka

Ilona Mrowiñska: mgr biologii - specjalizacja: biologia œrodowiskowa (Uniwersytet AM w Poznaniu), pedagog z 20 -letnim
doœwiadczeniem, posiada certyfikaty
udzia³u oraz wspó³organizowania szkoleñ
i warsztatów w zakresie edukacji leœnej
spo³eczeñstwa dla leœników i nauczycieli.
Pawe³ Mrowiñski - szef oœrodka: mgr
in¿. leœnictwa (AR Poznañ), posiada certyfikaty udzia³u oraz wspó³organizowania
szkoleñ i warsztatów w zakresie edukacji
leœnej spo³eczeñstwa dla leœników i nauczycieli, a tak¿e public relations LKP Bory
Lubuskie i cz³onek Zespo³u zadaniowego
ds. edukacji leœnej spo³eczeñstwa przy
dyrektorze generalnym LP.
Ilona i Pawe³ Mrowiñscy s¹ wspó³autorami publikacji „ABC edukacji leœnej”
oraz kilku zeszytów w serii wydawniczej
„Poradnik edukacji leœnej”.
Ilona Mrowiñska
Zdjêcia: Pawe³ Mrowiñski

Udostêpnianie i kontakt

Oœrodek jest czynny dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych od œrody
do soboty w godz. 800-1700, w niedzielê w godz. 1100-1700. Grupy zorganizowane proszone s¹ o wczeœniejszy telefoniczny b¹dŸ osobisty kontakt w celu zarezerwowania
terminu wycieczki i ustalenia warunków jej przebiegu. Czas trwania zajêæ: 2 - 6 godz.
w zale¿noœci od wieku i zainteresowañ.
Szkolna wycieczka dydaktyczna z ogniskiem trwa ok. 4 godzin.
Baza noclegowa: gospodarstwo agroturystyczne w Brodach (1 km, 10 osób) i Suchodole (4 km, ok. 20 - 30 osób), hotel w pa³acu w Brodach (50 osób), pokoje w leœniczówce w pobli¿u Oœrodka (4 osoby). Mo¿liwoœci wy¿ywienia uczestników: 1) w Oœrodku:
wiata z paleniskiem umo¿liwia samodzielne przygotowanie tradycyjnych, pieczonych
kie³basek; mo¿liwoœæ przygotowania kawy i herbaty; 2) posi³ki w gospodarstwach agroturystycznych lub w restauracji pa³acowej w Brodach.
Inne wa¿ne informacje dla uczestników zajêæ: strój terenowy, wygodne obuwie, latem
- œrodki przeciw komarom, w³asny prowiant, notatniki, d³ugopisy, o³ówki. Odp³atnoœæ za
korzystanie z infrastruktury oœrodka: 1) uczestnicy szkolnych wycieczek dydaktycznych 3 z³ od osoby; 2) doroœli w grupach zorganizowanych - 5 z³ od osoby (b¹dŸ 200 z³ + VAT
za grupê), 3) turyœci indywidualni: wejœcie na wie¿ê - 2 z³ od osoby, zwiedzanie sal wystawowych - 2 z³ od osoby, za korzystanie z wiaty z ogniskiem - 20 z³ za grupê.
Adres: Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej, Jeziory Wysokie 22, 68-343 Brody.
Tel. 068 371 26 44, e-mail: oepl@op.pl, Internet: www.zielonagora.lasy.gov.pl
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