
Konferencja  

PRZYRODNICZE KATOWICE 
 – edukacja terenowa

Organizatorzy: 
Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice 
Pracownia Edukacji Żywej

Instytucje współfinansujące: 
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Nadleśnictwo Katowice

Patronat medialny: 

15 wrzesień 2015r. godz. 9.00 – 15.00
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 



8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.20 Przywitanie uczestników oraz prezentacja programu 
„Przyrodnicze Katowice” 
Barbara Lampart (naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska 
m. Katowice) oraz dr Maja Głowacka (prezes Pracowni Edukacji 
Żywej)

9.20 – 10.30 Założenia edukacji terenowej

 1. Przyrodnicza edukacja terenowa w mieście 
jako profilaktyka Syndromu Deficytu Natury
dr  Bogdan Ogrodnik (wiceprezes Pracowni Edukacji 
Żywej / wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego)

2. Znaczenie edukacji terenowej w przyrodniczych 
przestrzeniach miasta 
dr Anna Watoła  (adiunkt w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Śląskiego)

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 Przyroda miasta Katowice i najbliższej okolicy

3. Zasoby przyrodnicze Katowic i terenów 
bezpośredniego sąsiadujących z uwzględnieniem 
ich walorów edukacyjnych 
Agata Kloczkowska (referent ds. edukacji w Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska)

4. Funkcje edukacyjne „przestrzeni nieurządzonej” 
w miastach 
Magdalena Biela (zastępca Dyrektora Zakładu 
Zieleni Miejskiej w Katowicach) 

5. Wykorzystanie terenów leśnych w edukacji terenowej 
prowadzonej w Nadleśnictwie Katowice 
Sławomir Forystek (specjalista ds. edukacji 
przyrodniczo-leśnej i administracji PGL LP 
Nadleśnictwo Katowice)
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6. Możliwości wykorzystania przestrzeni parkowych 
w miastach do prowadzenia edukacji terenowej 
na przykładzie Parku Śląskiego 
Anna Poraj (prezes Fundacji Park Śląski)

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.30 Terenowa edukacja  przyrodnicza w Katowicach

7. Przyroda pełna fizyki 
dr Jerzy Jarosz (kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego)

8. Na tropach przyrody – edukacja ekologiczna 
w praktyce 
Agnieszka Kowalczyk (kierownik Pracowni Biologii 
i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach)

9. Doświadczenia w terenowej edukacji przyrodniczej 
Katarzyna Kępska (edukator oddziału śląskiego 
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi)

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
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Czy w samym sercu aglomeracji górnośląskiej, w Katowicach, można proponować 
dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia terenowe w lesie? Uczyć o zachodzących w nim 
zjawiskach? Obserwować dzikie zwierzęta lub ich ślady? Stwarzać przestrzeń do poznawania 
lasu za pomocą różnych zmysłów? Do jego odczuwania? 

W ramach programu „Przyrodnicze Katowice” (współfinansowanego przez WFOŚiGW 
w Katowicach i gminę Katowice, a realizowanego przez Pracownię Edukacji Żywej) ponad 2000 
dzieci i młodzieży jesienią 2015 r. i przyszłą wiosną  poznawać będzie przyrodę Katowic. 

Czy w tak dużym mieście jak Katowice jest dużo przyrody? Dzieci, zapytane, często nie 
są pewne. Czy w lesie albo parku, który znajduje się najbliżej szkoły, rosną jakieś chronione, 
rzadkie rośliny? A czy żyją w nim zwierzęta? Początkowo nieufnie, pojedynczo – w końcu prawie 
wszyscy uczestnicy wymieniają zwierzęta, które widywali w mieście – w centrum, 
choć częściej na obrzeżach, w parku lub w lesie. Sarny, dziki, wiewiórki, dzięcioły, lisy. I 
rzeczywiście – ślady tych zwierząt znajdujemy w terenie zielonym, do którego dochodzimy z grupą 
pieszo. Czasem jest to piękny, gęsty las, jak w dzielnicy Giszowiec czy Ligota, czasem park (np. 
Park Kościuszki), a czasem po prostu teren zielony porośnięty drzewami, który potocznie 
nazywamy nieużytkami. Nazwa sugeruje, że taki teren jest w mieście niepotrzebny a nawet 
niepożądany. Tymczasem okazuje się, że te miejsca nadają się do wykorzystania edukacyjnego 
na równi z lasem czy z parkiem. Zwłaszcza, że właśnie tutaj spotykamy nie tylko ślady zwierząt, ale 
i same zwierzęta – mrówki, pająki, ślimaki (m.in. winniczki, wstężyki, pomrowy), a nawet zdarza się 
nam zobaczyć dzięcioła, uciekającą sarnę czy usłyszeć skrzeczenie sójki. Takie momenty są dla 
dzieci w każdym wieku wyjątkowe. Pozwalają im spojrzeć inaczej na miejsce, które dotąd 
traktowali – być może – jak przysłowiowy „nieużytek” czy też „nienaturalny” (więc właściwie 
pozbawiony wartości) las. Podczas zajęć miejsce to okazuje się być pełne życia, w którym można 
odkryć różne przyrodnicze skarby a czasami i przeżyć przygodę. Zajęcia terenowe – nawet 
stosunkowo krótkie (tj. trzygodzinne) – mają znaczenie nie tylko poznawcze ale i rozwojowe oraz 
wychowawcze. Rozwijają spostrzegawczość, uczą bezpiecznego poruszania się po lesie, 
koordynacji ruchowej. Budują solidarność grupową i zwiększają motywację 
do nauki przedmiotów przyrodniczych, gdyż odrębność między poszczególnymi naukami zaciera 
się w terenie, w którym wszystkie elementy i te ożywione i nieożywione są ważne dla właściwego 
rozumienia czym jest np. las czy łąka. Oczywiście, w takich miejscach natykamy się też na 
elementy, które już nas nie cieszą – śmieci, ślady niszczenia przyrody… A jednak i one stanowią 
bardzo dobry materiał edukacyjny. Znajdowane w terenie, do którego dzieci i młodzież poczuli coś 
pozytywnego (chociażby zaciekawienie), budzą sprzeciw u młodych ludzi. Tym samym – jest to 
najlepszy sposób, żeby zachęcić ich do właściwego zachowania. Od jesieni ubiegłego roku 
program ten (jako pilotażowy) był realizowany  w różnych gminach śląskich i sprawdzał gotowość 
dzieci i nauczycieli do wyjścia ze szkoły i prowadzenia edukacji w najbliższym terenie 
przyrodniczym. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, jak 
i wśród dzieci i młodzieży. Wielokrotnie nauczyciele i dyrektorzy szkół katowickich zgłaszali chęć 
kontynuowania warsztatów (lub wzięcia w nich udziału po raz pierwszy jeśli nie starczyło dla ich 
klas miejsc w edycji wiosennej). Program jest więc odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby 
katowickich szkół. 

Program "Przyrodnicze Katowice" wystartuje już we wrześniu br. i będzie trwał 
aż do czerwca następnego roku, a rozpocznie go konferencja w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym dla nauczycieli szkół Katowic, omawiająca założenia terenowej edukacji 
przyrodniczej w miastach. Wystąpią przedstawiciele instytucji miejskich, organizacji 
pozarządowych oraz naukowcy.

PRZYRODNICZE KATOWICE – opis programu

PRZYRODNICZE KATOWICE   |   O PROGRAMIE
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Barbara Lampart | naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska m. Katowice
dr Maja Głowacka | prezes Pracowni Edukacji Żywej



W międzyczasie zostanie zorganizowany konkurs pn. „Moje przyrodnicze Katowice” 
dla dzieci i młodzieży z klas, które wzięły udział w 4-godzinnych warsztatach terenowych. 
Uczestnicy wykonają prace plastyczne i literackie inspirowane zajęciami i przyrodą ich dzielnicy. 
Konkurs będzie miał 2 uroczyste rozstrzygnięcia około 6 grudnia 2015 r. w sali koncertowej 
Polskiego Radia Katowice oraz w maju 2016 r. podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego 
Ekoodpowiedzialnie w Katowicach. 

Przebieg i efekty warsztatów będą badane we współpracy z naukowcami Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.  

Patronat medialny nad realizacją programu objęło Polskie Radio Katowice. 
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Obecnie w Europie w miastach żyje ok. 75% ludności, a w Polsce odsetek ten wynosi ok. 
60,6%. Prognozy wskazują na szybki wzrost liczby mieszkańców miast. Można jednak zasadnie 
przypuszczać, że dużo większy odsetek ludzi, zwłaszcza młodych, bez względu na to, gdzie 
mieszkają, przyjęło miejski (czy wręcz wielkomiejski) styl życia. W wystąpieniu przybliżę dwie 
spośród wielu konsekwencji wynikających z powyższych danych demograficznych. 

Pierwszą  konsekwencją jest faktyczna zmiana znaczenia zwrotu „środowisko 
naturalne”. Dla większości dzieci i młodzieży ich środowiskiem „naturalnym” jest krajobraz miasta 
oraz kultura (a zwłaszcza popkultura) miejska. Ostatnio liczne badania wykazują, że miejski styl 
życia skutkuje szybkim wzrostem liczby i zakresu różnego rodzaju deficytów 
w psychofizycznym rozwoju młodych ludzi. Amerykański publicysta Richard Louv pokazał, że jest 
coś, co je łączy. Ten zespół przyczyn nazwał Syndromem Deficytu Natury i opisał w książce 
"Ostatnie dziecko lasu". Brak aktywnego, eksploracyjnego, poznawczego kontaktu z przyrodą, 
brak zabaw i przeżywania przygód pośród natury jest powszechnym deficytem współczesnych 
dzieci, którego nie usunie (choć może złagodzić) uprawianie  sportu czy różnego rodzaju zajęcia 
korekcyjne i terapie.  

Drugą konsekwencją zmiany stylu życia młodych pokoleń jest zmiana nastawienia dzieci 
i młodzieży do nauki przedmiotów przyrodniczych, zwłaszcza klasycznych działów biologii. Brak 
częstego, badawczego i osobistego kontaktu z przyrodą powoduje, że nawet najbardziej 
konkretne zagadnienia biologiczne (tj. dotyczące grup roślin i zwierząt, ich budowy, siedlisk które 
zamieszkują i ich behawioru)  stają się równie abstrakcyjne jak genetyka czy biochemia.  

Wystąpienie zakończy omówienie podejścia do terenowej edukacji przyrodniczej 
opracowanego i realizowanego przez edukatorów Pracowni Edukacji Żywej a łączącego (między 
innymi) edukację przyrodniczą z profilaktyką Syndromu Deficytu Natury. 

Pracownia Edukacji Żywej to grupa osób o różnych specjalizacjach 
– od biologii, fizyki po kulturoznawstwo, psychologię i filozofię – współpracujących w realizacji 
głównego celu Pracowni jakim jest twórcza adaptacja dzieci i młodzieży do świata i zmian w nim 
zachodzących. Drogą do jego realizacji jest odpowiednio zaprojektowana edukacja. Obecne 
działania Pracowni koncentrują się na terenowej edukacji przyrodniczej ze względu na jej znaczenie 
dla wzmacniania lub odbudowania relacji  dzieci i  młodzieży z przyrodą, 
a w konsekwencji motywowania jej do nauki przedmiotów przyrodniczych. Prowadzone są także 
zajęcia wyjazdowe skierowane do rodzin, które chcą wspólnie poznawać ciekawe przyrodniczo 
tereny, a przy okazji stawić czoła przygodom i odpoczywać. 

Członkowie Pracowni mają przynajmniej kilkuletnie (niektórzy z nas ponad piętnastoletnie) 
doświadczenie w edukacji terenowej. W celu zwiększenia siły oddziaływania oraz efektywności 
edukacji opracowano autorską koncepcję edukacji, czerpiąc inspiracje z wielu źródeł. Pracownia 
współpracuje z gminami Śląska od Rybnika po Katowice prowadząc zajęcia terenowe w najbliższej 
okolicy szkół.  Współpracujemy także z Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Wydziałem Pedagogiki UMK 
oraz Instytutem Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Więcej informacji o Pracowni jej 
celach, inspiracjach i działaniach można znaleźć na stronie www.pez.org.pl oraz na Facebooku. 

PRZYRODNICZA EDUKACJA TERENOWA 
w mieście jako profilaktyka 
Syndromu Deficytu Natury
dr  Bogdan Ogrodnik | wiceprezes Pracowni Edukacji Żywej / wykładowca na Wydziale 
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Obszar edukacji przyrodniczej we wszystkich dokumentach oświatowych 
obowiązujących w polskim systemie kształcenia od wielu lat zajmuje ważne miejsce. Sposoby 
realizacji zapisanych zadań na przestrzeni lat ulegają ewolucji. Środowisko nauczycieli jednak 
ciągle poszukuje nowych metod i form realizacji zadań edukacji przyrodniczej w zmieniającej się 
rzeczywistości, która otacza współczesnego człowieka. Coraz bardziej widoczny jest niedosyt 
wiedzy w tym zakresie. W ramach realizowanych  badań naukowych poszukuje się odpowiedzi 
na pytanie:  W jaki sposób realizowane są zagadnienia w ramach edukacji terenowej w polskich 
i zagranicznych placówkach przedszkolnych i szkolnych? 

W wystąpieniu będą poruszone zagadnienia dotyczące wybranych elementów 
Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawy Programowej Kształcenia 
Ogólnego dla szkół podstawowych z zakresu edukacji przyrodniczej dla I etapu edukacyjnego: 
klasy I – III. Przedstawione również zostaną zapisy zawarte w programach kształcenia przyszłych 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach dotyczące edukacji przyrodniczej. Zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań 
realizowanych w ramach prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych studentów 
z obszaru edukacji przyrodniczej prowadzonych w polskich i zagranicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zostanie zaprezentowany model 
kształcenia nauczycieli w obszarze edukacji przyrodniczej w norweskiej uczelni pedagogicznej.

Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą nauczyciel ma możliwość oddziaływania 
na proces budzenia i rozwijania wrażeń estetycznych oraz uczuć i postawy dzieci. Praktyczne 
poznawanie przez dzieci zagadnień przyrodniczych umożliwia i wzbogaca ich rozwój 
we wszystkich sferach. Dlatego niezmiernie istotne jest, by nauczyciel chciał oraz miał możliwości 
zapewnienia dzieciom kontaktu z ciekawym i pobudzającym środowiskiem, w którym każde 
dziecko na miarę swoich możliwości będzie mogło zdobywać nową wiedzę i umiejętności. 

ZNACZENIE EDUKACJI TERENOWEJ 
w przyrodniczych przestrzeniach miasta
dr Anna Watoła | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii
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Katowice – stolica województwa śląskiego, są dwunastym co do wielkości miastem 
w Polsce. Graniczą wyłącznie z gminami miejskimi, leżą w centrum jednego z najbardziej 
uprzemysłowionych i zaludnionych regionów w Polsce. Mimo to są też miastem, w którym ponad 
połowę powierzchni zajmują tereny zielone i użytkowane rolniczo, a ok. 7% zieleń urządzona, 
co sprawia, że są również jednym z najbardziej zalesionych miast w kraju. Szczególnie cenne 
przyrodniczo obszary to: dwa rezerwaty przyrody (Ochojec i Las Murckowski), zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy oraz użytek ekologiczny Płone Bagno. Wyjątkowa jest 
też lokalizacja miasta na obszarze Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. Wszystko to 
sprawia, że w Katowicach wiele jest miejsc, w których można prowadzić edukację przyrodniczą. 

W prezentacji omówiona zostanie przyroda miasta z uwzględnieniem jej walorów 
edukacyjnych oraz ścieżki przyrodnicze wytyczone w granicach miasta. Przybliżone zostaną 
narzędzia pomocne nauczycielom w planowaniu oraz realizacji edukacji ekologicznej: Otwarty 
Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) – Moduł Przyroda wraz z ogólnodostępną 
bazą danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego (projekt „BIOGEO-SILESIA ORSIP”) 
oraz serwis internetowy „Przyroda województwa śląskiego” (http://przyroda.katowice.pl). 
Przedstawiona zostanie również działalność edukacyjna, wydawnicza oraz zbiory biblioteczne 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (http://www.cdpgs.katowice.pl). 

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zostało powołane przez Wojewodę 
Katowickiego, Wojciecha Czecha, Zarządzeniem Nr 204/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku, które 
nadało również statut tej jednostce. Dokumenty te zostały zmienione Zarządzeniem Nr 154/94 
Wojewody Katowickiego z dnia 22 listopada 1994 roku. Zgodnie z zarządzeniami i statutem, 
Centrum było państwową jednostką budżetową powołaną do badania, dokumentowania 
i ochrony oraz prognozowania stanu przyrody Górnego Śląska.

W związku z reformą administracyjną kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku Centrum zostało 
przekazane województwu śląskiemu Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
25 listopada 1998 roku. Uchwałą Nr I/51/5/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
17 czerwca 2002 roku został nadany statut wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej o 
nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Nadzór nad Centrum wykonuje Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem Centrum jest działanie dla dobra przyrody nieożywionej i ożywionej Górnego 
Śląska poprzez gromadzenie o niej wiedzy oraz działalność naukową, ochronną i edukacyjną, 
aby zachować tożsamość regionu oraz rolę i znaczenie jego wartości przyrodniczych (§ 6 Statutu 
Centrum).

ZASOBY PRZYRODNICZE KATOWIC 
i terenów bezpośrednio sąsiadujących 
z  uwzględnieniem ich walorów edukacyjnych
Agata Kloczkowska | Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
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Jak wiadomo zieleń miejska pełni wiele funkcji – funkcja rekreacyjna, reprezentacyjna, 
ekologiczna, techniczna – za każdą z tych nazw stoi wiele funkcji bardziej szczegółowych. 
Ostatnio coraz częściej wymienia się funkcję edukacyjną zieleni miejskiej. Bazuje ona na już 
istniejących w mieście zasobach przyrodniczych. Funkcja ta może być realizowana w każdym 
otoczeniu, w którym pojawia się zieleń miejska, gdyż praktycznie niewyczerpana jest ilość zjawisk, 
które można obserwować w terenie bezpośrednio lub za pośrednictwem prostych urządzeń 
obserwacyjnych i pomiarowych. Szczególnie jednak cenne dla edukacji przyrodniczej są tereny 
przyrodnicze o charakterze naturalnym, półnaturalnym oraz tzw. nieużytki. Te ostatnie cechuje 
największa dynamika zmian związanych z procesami sukcesji pierwotnej lub wtórnej i w związku 
z tym są niezastąpionym terenem edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Dla niemałej grupy dzieci 
nieużytki są jedynym ich łącznikiem ze światem przyrody, miejscem gdzie można ją eksplorować 
nawet w tej niedużej skali jaką wyznacza kilka drzew samosiejek i krzewów. Taki mały ekosystem 
może być małym obserwatorium – nieraz jedynym na jakie liczyć mogą dzieci 
i młodzież mieszkająca zwłaszcza w centralnych częściach miasta.

W wystąpieniu zaprezentowane będzie (w charakterze przykładu) kilka nieużytków 
szczególnie interesujących z edukacyjnego punktu widzenia. Pojawi się jednak kilka ważnych 
pytań związanych z dostępnością tych terenów dla edukacji, ich statusem prawnym 
czy też możliwością wzbogacenia ich walorów przyrodniczych poprzez niskonakładowe działania, 
zwiększające możliwości realizacji ich funkcji edukacyjnej. 

FUNKCJE EDUKACYJNE 
„przestrzeni nieurządzonej” w miastach 
Magdalena Biela | Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
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Nadleśnictwo Katowice gospodaruje lasami – majątkiem Skarbu Państwa w 13 miastach 
i  gminach województwa śląskiego, w których mieszka ponad 1,5 miliona ludzi. Od wielu lat Lasy 
Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo leśną skierowaną do społeczeństwa. Nadleśnictwo 
Katowice poprzez organizację zajęć edukacyjnych zarówno dla najmłodszych jak i osób dorosłych 
doskonale wpisuje się w ten trend. Od 2008 roku przy siedzibie Nadleśnictwa Katowice 
funkcjonuje Leśna Sala Edukacyjna wraz ze ścieżką Dydaktyczną. W naszej Leśnej Sali 
Edukacyjnej dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki multimedialnej można poznać bogactwo 
przyrodnicze śląskich lasów w ciekawy i rzadko w kraju spotykany sposób. Wsłuchując się 
w towarzyszące pokazom multimedialnym dźwięki uczestnicy zajęć poznają odgłosy otaczającej 
nas na co dzień przyrody – piękne ptasie trele, tajemnicze pohukiwania oraz nierzadko budzące 
grozę szelesty i chrząkania. To  wszystko bardzo pobudza zmysły – co szczególnie widoczne jest 
u osób niepełnosprawnych, które często Nas odwiedzają. Kolejnym krokiem w stronę bliskiego 
kontaktu z naturą jest możliwość sprawdzenia miękkości futra zwierząt na co dzień stroniących od 
kontaktów z ludźmi. Leśna ścieżka z „Ogrodem zmysłów” przenosi w pachnący różnymi roślinami 
las, a spacerując po niej można zajrzeć do ula i poznać zwyczaje pszczelej rodziny.

Nadleśnictwo Katowice przygotowało dla odwiedzających śląskie lasy wiele 
tematycznych ścieżek z tablicami edukacyjnymi i punkty w których można spokojnie w czasie 
np. rowerowej wycieczki posiedzieć, zjeść spokojnie drugie śniadanie i cieszyć się naturą.

Gorąco zapraszamy do odwiedzania leśnych ostępów.

WYKORZYSTANIE TERENÓW LEŚNYCH 
w edukacji terenowej prowadzonej 
w Nadleśnictwie Katowice 
Sławomir Forystek | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice
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Fundacja Park Śląski powstała pod koniec 2012 roku. Misją fundacji jest inicjowanie 
i wspieranie różnorodnych działań i koncepcji podejmowanych w Parku Śląskim, przy dużym 
zaangażowaniu potencjału, jaki drzemie w społecznościach lokalnych. Fundacja podejmuje 
działania lokalne, wojewódzkie, ogólnopolskie. Działania adresowane są głównie do osób 
starszych, wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz liderów ngo. 
Główne obszary naszej dotychczasowej działalności to:

wolontariat i społeczeństwo obywatelskie (Parkowa Akademia Wolontariatu, 
Kongres Obywatel Senior);
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (Wigilie i Śniadania Wielkanocne dla Samotnych);
edukacja ekologiczna i ochrona przyrody (Akademia Bioróżnorodności,
Laboratorium Bioróżnorodności, EkoPark itd.);
kultura i sztuka (Kontenery Kultury);
sport i turystyka i zdrowie (Współorganizacja maratonu, półmaratonów, Parkowej Mili).

Więcej o Fundacji www.fundacja.parkslaski.pl.

MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA 
PRZESTRZENI PARKOWYCH W MIASTACH
do prowadzenia edukacji terenowej
na przykładzie Parku Śląskiego
Anna Poraj | Fundacja Park Śląski
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65 lat temu, powstał pomysł, aby na terenie zdewastowanym przez przemysł, 
zdominowanym przez górnicze hałdy, wysypiska śmieci, bagna i zapadliska stworzyć 
niepowtarzalną oazę zieleni. Inicjatorem tej pionierskiej w skali Europy skutecznej próby 
przywrócenia środowiska naturalnego tam, gdzie zostało ono całkowicie wyparte był generał Jerzy 
Ziętek. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej, firm, instytucji państwowych ponad 600 
hektarów nieużytków zamieniło się w „zielone płuca Śląska” – pełen roślin i zwierząt, ogrodów, 
stawów, sadzawek park. 

Park zlokalizowany w bezpośredniej bliskości Katowic każdego roku gości kilka milionów 
ludzi. Oferuje im doskonałe warunki do odpoczynku na łonie natury i kontaktu z przyrodą, kulturą, 
do uprawiania sportu i rekreacji. Dla mieszkańców Śląska stanowi oczywiste miejsce spędzania 
weekendów, dla nauczycieli doskonałą bazę wycieczek edukacyjnych, dla rodzin – miejsce 
niekończącej się rozrywki, dla ludzi aktywnych – przestrzeń, w której o każdej porze dnia i roku 
można znaleźć coś dla siebie. 

Również dla miłośników przyrody Park Śląski jest miejscem istotnym. Pachnie tysiącami 
róż, szumi niespotykanymi gdzie indziej drzewami, rozbrzmiewa odgłosami kilkudziesięciu 
gatunków ptaków. Przyrodnicze ścieżki edukacyjne: dendrologiczna i ornitologiczna stwarzają 
doskonałe warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pogłębiania swoich pasji. Z kolei 
zajęcia edukacyjne z zakresu biologii, fizyki, astronomii, ekologii prowadzone przez Śląski Ogród 
Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Akademię Bioróżnorodności 
dają szansę na kontakt ze znawcami tematu, rzetelną wiedzą i specjalistycznym sprzętem. 
Fundacja Park Śląski od trzech lat prowadzi na terenie Parku aktywną edukację przyrodniczą 
w ramach programu Akademia Bioróżnorodności. Podczas zajęć, w których wzięło już udział kilka 
tysięcy młodych ludzi, staramy się pokazać uczestnikom warsztatów piękno przyrody, rozbudzić 
w nich przyrodnicze pasje i ciekawość poznawania świata. Często po raz pierwszy spoglądają oni 
na znany już i odwiedzany nie raz wcześniej park okiem badacza amatora. Dostrzegają nagle 
bogactwo i różnorodność tej przestrzeni. 



Przyroda jest wielkim laboratorium, o niewyobrażalnych możliwościach. To w nim 
powstało życie i w nim zachodzą procesy, których obserwacja  tylko częściowo dostępna jest 
naszym zmysłom. Obserwując mechanizmy tworzące świat wokół nas potrafiliśmy jednak 
zrozumieć wiele zasad i praw, które tu rządzą. Przyglądając się z zachwytem tęczy, obserwując 
groźne wyładowania atmosferyczne czy podziwiając misternie rozpiętą pajęczynę bierzemy udział 
w codziennych pracach przyrody. Możemy zobaczyć znacznie więcej – stworzyliśmy przecież 
wiele narzędzi pozwalających nam dostrzegać lepiej i więcej niż pozwalają nasze zmysły. Sięgamy 
w kosmos i do świata najmniejszych cząstek materii – cząstek elementarnych. Wiele możemy 
też odkryć uzbrajając się tylko w wiedzę i proste przyrządy do obserwacji i rejestracji danych. 
Możemy wybrać się poza mury szkolne i zobaczyć wspólnie to czego nie dostrzegamy 
na co dzień  –  przyroda pełna jest fizyki!

Uniwersytet Śląski Dzieci  jest częścią Uniwersytetu Śląskiego. Studiuje w nim, uczy się, 
bawi i realizuje swoje pasje 650 studentów w wieku od 5 do 15 lat. Prowadzone są programy dla 
grup najmłodszych studentów - Poszukiwaczy, jak i dla nieco starszych Odkrywców, Młodych 
Naukowców i w końcu Ekspertów, a także dla rodziców. Programy obejmują wszystkie dyscypliny 
uniwersyteckie. W ciągu roku akademickiego oferowanych jest kilkaset wykładów, seminariów, 
warsztatów i laboratoriów studenckich oraz seminariów rodzinnych. W Uniwersytecie Śląskim 
Dzieci działają grupy twórcze: chór studencki Gioia, Mała Akademia Tańca i Teatru, grupa filmowa, 
grupa robotyczna i grupy językowe. 

PRZYRODA PEŁNA FIZYKI
Jerzy Jarosz | Pracownia Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
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Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży posiada bogatą ofertę 
skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Zajęcia są organizowane dla indywidualnych 
uczestników oraz grup szkolnych. Są doskonałym rozwiązaniem na zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży także podczas ferii i wakacji. Uczniowie przedszkoli odkrywają 
bogactwo otaczającego świata podczas zajęć „Zaczarowany świat przyrody”. W ofercie dla szkół 
podstawowych znajdują się zajęcia warsztatowe promujące miejsca cenne przyrodniczo naszego 
regionu (m.in. „Przyroda Śląska – różnorodność biologiczna”), warsztaty interdyscyplinarne 
(m.in. „Rośliny i zwierzęta – przyroda zaklęta w glinie i szkle”), projekty edukacyjne (m.in. „Ciekawa 
Biologia”), konkursy (m.in. „Zbiórka dla Burka”). Oferta dla uczniów gimnazjów zawiera zajęcia 
warsztatowe, projekty edukacyjne (m.in. „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję, 
chronię”), konkursy (m.in. „Z biologią za pan brat”), wykłady, repetytorium przygotowujące 
do egzaminu gimnazjalnego. Dla szkół ponadgimnazjalnych przygotowano zajęcia warsztatowe, 
projekty edukacyjne (m.in. „Biologia współczesna”), konkursy (m.in. „W świecie roślin i zwierząt”), 
wideokonferencje, wykłady, repetytorium przygotowujące do matury. Przyszli naukowcy, lekarze 
mogą rozwijać swe zainteresowania w projekcie Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, 
działającym przy współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Partnerem wspomagającym działalność edukacyjną Pracowni jest Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Głos Natury” w Katowicach. 

W Pracowni wykorzystywana jest bogato wyposażona sala dydaktyczna oraz sala 
hodowlana. Podczas zajęć terenowych, wycieczek edukacyjnych uczniowie zwiedzają 
nowoczesną oczyszczalnię ścieków, zakład kompostowania i segregowania odpadów, 
nowoczesne wysypisko śmieci, poznają bioróżnorodność rezerwatów przyrody Katowic. 
Uczestnicy Pracowni systematycznie biorą udział w monitoringu ptaków wodno – błotnych, 
obserwacjach płazów, poznają przedstawicieli flory i fauny parków miejskich oraz różnych form 
ochrony przyrody Katowic i okolic. Dzieci i młodzież mogą nauczyć się posługiwać sprzętem 
przyrodniczym, prowadzić obserwacje, badania naukowe. Szczegółowa oferta Pałacu Młodzieży 
w Katowicach znajduje się na stronie: http://pm.katowice.pl.

Pałac Młodzieży jest placówką oświatowo – wychowawczą Miasta Katowice, która od 
1951 roku zaprasza dzieci i młodzież do swoich pracowni. Działa w nich ponad 350 kół 
zainteresowań dla uczestników w różnym wieku. Wychowankowie mogą tu rozwijać swoje 
zainteresowania, pogłębiać wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, 
sportu, turystyki oraz nowych mediów. Sprzyja temu różnorodność form (zajęcia warsztatowe, 
wykłady, konferencje, sesje naukowe, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, wystawy, konkursy, 
turnieje, festiwale, zawody sportowe). Duże znaczenie ma również wykwalifikowana kadra, 
nowoczesne metody pracy, autorskie programy nauczania, interdyscyplinarne cykle edukacyjne 
oraz przyjazna atmosfera. Pałac Młodzieży jest animatorem wielu przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę o regionie, kraju, idee wspólnoty europejskiej. Zajęcia odbywają się 
zarówno w ciągu roku szkolnego, jak również wzbogacają ofertę wakacyjną i czas ferii zimowych 
dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Niezwykle ważna jest współpraca ze szkołami, 
uczelniami wyższymi, urzędami, instytucjami, organizacjami społecznymi. 

NA TROPACH PRZYRODY
- edukacja ekologiczna w praktyce

Agnieszka Kowalczyk | Pałac Młodzieży w Katowicach
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Dlaczego warto zabierać dzieci w tereny zielone? Dlaczego istnieje potrzeba oswajania 
dzieci z dzikością i zbliżania ich do natury? Jaką rolę odgrywa przyroda w rozwoju dziecka i jakie 
jest znaczenie więzi z przyrodą dla dalszego losu naszej planety?

Warsztaty terenowe prowadzone przez trenerów “ODE Źródła” mają na celu przede 
wszystkim zainteresowanie, inspirowanie, poszukiwanie swoich Źródeł, potem dopiero nauczanie 
– treści przyrodniczych i biologicznych. Naszym celem jest zabranie dzieci w zieloną przestrzeń 
i stworzenie sytuacji, w której pobudzona zostanie ciekawość i kreatywność, otwarte zostaną 
i w pełni wykorzystane wszystkie zmysły. Chcemy też oswoić, z tym co nieznane, tajemnicze, 
czasem ciemne, ostre, śliskie, niepokojące.

Gdy to co dotychczas nieznane zostanie oswojone, próbujemy  rozwinąć więź z danym 
miejscem, mając nadzieję, że czasem ta więź zamienia się w rzeczywistą miłość do przyrody. 
Wierzymy, że nikt, kto pokochał przyrodę, nie będzie jej niszczył i świadomie będzie żył tak, 
by nie szkodzić środowisku.

Jak wprowadzić dzieci w przyrodę, aby nie zanudzić i nie zniechęcić: poprzez zabawę, 
atmosferę tajemnicy i odkrywania zagadek, zespołowe gry i indywidualne poszukiwania 
przyrodniczych skarbów, a następnie wykorzystywania znalezisk do pracy nad konkretnymi 
dziełami sztuki,  budowlami, rzeczami użytkowymi. W przyrodzie bardziej niż w szkolnej klasie 
dzieci widzą sens i celowość swoich działań, widzą i obserwują – uczą się poprzez doświadczanie 
i przeżywanie. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą 
edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie 
stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie 
poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Nasze działania koncentrują 
się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu 
naszych zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji globalnej, regionalnej (etnograficznej), 
obywatelskiej i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, opracowujemy 
własne materiały dydaktyczne. Edukujemy stacjonarnie i terenowo. By zaciekawić dzieci i młodzież 
przyrodą, prowadzimy warsztaty terenowe i organizujemy Bardzo Zielone Szkoły. Realizując 
od wielu lat zajęcia w terenie, pokazując piękno i niezwykłość przyrody, wierzymy, że tędy prowadzi 
droga do – mówiąc górnolotnie – lepszego świata. Wierzymy, że nikt, kto pokochał przyrodę, 
nie będzie jej niszczył i świadomie będzie żył tak, by nie szkodzić środowisku. 

DOŚWIADCZENIA W TERENOWEJ
edukacji przyrodniczej

Katarzyna Kępska | Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
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