
Działalność Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego  

w 2006 r. 
 

Od roku 2000 do 2006 r. Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny pracował w niezmienionym składzie 

osobowym realizując głównie zajęcia, szkolenia, wystawy i odczyty wśród społeczności lokalnej. 

Udział zajęć dla grup spoza terenu gmin, na których położony jest Park, zmalał o kolejne 10% w 

stosunku do ubiegłego roku. 

 

Akcja edukacyjna wśród szkół lokalnych opierała się na wystawie przyrodniczej, pokazywanej 

przez okres 1 tygodnia w jednej szkole. Następnie po wygłoszonej prelekcji, w oparciu o pokaz 

multimedialny, wystawa była przewożona do następnej szkoły. Prezentacja o bobrze pt. „Bóbr – 

mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego” przygotowana została we własnym zakresie. 

Równolegle z tymi działaniami, wydano kolejny numer gazetki młodzieżowej pt. „Gacuś”, w całości 

poświęcone bobrowi. 

 

W ciągu 2006 roku Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN nadal organizował lekcje w terenie 

oraz zajęcia dla; przewodników, nauczycieli, studentów i innych osób.  

Ogółem prowadzonymi zajęciami objęto 7246 osób (163 zajęcia z 28 tematów). Przeprowadzono 

89 lekcji w terenie dla 1814 osób, wygłoszono 26 prelekcji dla 3453 osób, przeprowadzono 2 

warsztaty dla 26 nauczycieli, zrealizowano 20 zajęć dla 380 przewodników potwierdzających swoje 

uprawnienia na teren Parku i 5 trzydniowych szkoleń dla 50 nowych przewodników oraz 21 innych 

zajęć dla 1523 osób.  

 

Tematy zajęć realizowanych w Ośrodku: 

1. Pakiet  "Twoja rzeka" (woda, brzeg i dolina) 

2. Zagadnienia przyrodnicze OPN 

3. Zagadnienia kulturowe OPN 

4. Ochrona naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych OPN - formy i 

sposoby ochrony 

5. Zjawiska krasowe - krajobraz doliny Prądnika 

6. Rajd terenowy "Cztery Pory Roku" 

7. "Zlot Nietoperzy" rajd terenowy dla młodzieży szkół podstawowych 

8. "Rajd Neandertala" rajd terenowy dla młodzieży gimnazjalnej 

9. "Ojcowska Złota Jesień" - rajd terenowy dla młodzieży szkół średnich 

10. Powstanie Styczniowe w Ojcowie - obchody rocznicowe 

11. Redagowanie gazetki przyrodniczej "Gacuś" dla szkół lokalnych 

12. Elementy zagospodarowania turystycznego OPN, Jury i Podtatrza 

13. Warsztaty "Praktyczne Formy Edukacji Środowiskowej" 

14. Badania terenowe - studenci i uczniowie 

15. Szkolenia dla przewodników na przedłużenie ważności licencji oraz egzamin 

16. Zajęcia terenowe "Wyprawa Odkrywców" 

17. Międzynarodowy Dzień Ziemi - Pola Mokotowskie 

18. Prezentacja pakietu - "Praktyczne Formy Edukacji Środowiskowej" 

19. Szkolenia dla przewodników "Ojcowskich" 

20. Program Inwentaryzacji Nietoperzy Ojcowskiego Parku Narodowego i w okolicy 

21. "Bóbr mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego" - wystawa 

22. Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce 

23. Konkurs przyrodniczy - "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce" 

24. Kurs na licencje przewodnickie upoważniające do oprowadzania po OPN 

25. Gospodarka w parkach narodowych na przykładzie OPN 

26. Program telewizyjny dla: TVP Kraków, TRWAM i TVN-Meteo 

27. Spotkania, narady (pogadanki) 

28. 15 lat edukacji w parkach narodowych 

 

Zajęcia prowadzili pracownicy Ośrodka, przeważnie Lech Buchholz i Janusz Glanowski przy 

udziale; K. Leonowicza, B. Wiśniowskiego, R. Cieślika, J. Gotfryfa i J. Partyki). Do zajęć 



angażowano także przeszkolonych wcześniej w Ośrodku Eduk.-Dydakt. Parku nauczycieli szkół 

lokalnych, w ramach warsztatów, którzy uzyskali licencję OPN – „Lektora zajęć edukacji 

środowiskowej”.  

 

W dniu 14 października 2006 r. zorganizowano już po raz 38. „Ojcowską Złotą Jesień” dla 

młodzieży szkół średnich z Krakowa i okolic Ojcowa. W imprezie wzięło udział 300 uczniów z 21 

szkół. Jest to rodzaj rajdu pieszego z punktami kontrolnymi, na których uczestnicy zdobywają punkty, 

zmierzając dwoma wyznaczonymi trasami do centrum Ojcowa. W czasie wędrówki młodzież bierze 

udział w kilku wcześniej przygotowanych konkursach, na które składają się quizowe odpowiedzi  na 

pytania związane z Ojcowskim Parkiem Narodowym i ochroną  przyrody oraz rozpoznawanie liści 

drzew i krzewów. W tym roku trasy wiodły z Hamerni i Wierzchowia do centrum Ojcowa. Impreza 

kończyła się ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród książkowych zwycięzcom konkursów na 

placu przy LO w Skale. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek-plakietkę.  
W większości zajęcia edukacyjne realizowane są w 1 dniu. Wyjątkiem od tej reguły są: nauczyciele 

i przewodnicy (3 doby) oraz studenci Uniwersytetu Lwowskiego, którzy przebywali w OPN 14 dób.  

 

Po raz jedenasty kontynuowano szkolenie dla studentów z Uniwersytetu Lwowskiego w ramach 

letnich praktyk turystyczno-przyrodniczo-biznesowych w okresie od 21 lipca do 3 sierpnia br. 

Głównymi zajęciami dla młodzieży szkół lokalnych były: wystawa z prelekcjami, rajdy i konkursy 

przyrodnicze o tematyce: przyrodniczej, ekologicznej, historycznej i kulturowej. 

Z tematów parogodzinnych największą frekwencją cieszyły się następujące zajęcia: „Wyprawa 

odkrywców” w połączeniu ze zwiedzaniem Jaskini Ciemnej, „Ochrona naturalnych procesów 

przyrodniczych w OPN” i „Zagadnienia przyrodnicze OPN”.  

Zajęcia z badania wody, z pakietu „Twoja rzeka” ze względu na nastawienie na szkoły lokalne, 

zrealizowano tylko 7 razy. 

 

Po zmianach w strukturze organizacyjnej Parku kierownikiem działu Naukowo-Edukacyjnego 

został dr Bogdan Wiśniowski, a w ciągu roku z pracy zrezygnowali: mgr Krzysztof Leonowicz i dr 

Lech Buchholz (przeszedł do pracy w Świętokrzyskim PN). 

 Nieplanowane spotkania i zajęcia: 

- zajęcia ze studentami UJ Kraków 105 osób (12 godz.); 

- zajęcia ze studentami AE Kraków 25 osób (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami AGH Wydz. Wiertn. i Nafty Kraków 28 osób (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami AGH Wydz. Inż. Śr. Kraków 24 osoby (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami UAM IGFiKŚr. Poznań 23 osoby (6 godz.); 

- szkolenia dla leśników; z Nadleśnictw: Sulechów, Żagań i Rymanowa 72 osoby (18 godz.); 

- szkolenia dla leśników; z RDLP Poznań 14 osób (6 godz.);  

- zajęcia z pracownikami biur turystycznych: BP Imperial, BP Alianz; 

- udział w programach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników stacji telewizyjnych: 

TRWAM (16 h) łącznie z grupą młodzieży ze SP i G w Skale, TVN-meteo i TVP Kraków. 

 

W 2006 roku zajęcia prowadzone były w oparciu o opracowany „Programu Działalności 

Edukacyjnej Ojcowskiego Parku Narodowego na lata 2002–2018”.  

Zestawienie zajęć oraz frekwencji osób w roku 2006 przedstawione są w tabelach. 

Najwięcej ilościowo godzin zostało poświęcone w ramach programu „Bóbr – mieszkaniec Parku”. 

Każdorazowo w trakcie trwania wystawy w danej szkole, pokazywana prezentacja o bobrach była 

podstawą do dyskusji z młodzieżą o korzysciach wynikających z obecności tych ssaków w Parku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 1. Działalność Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN w 2006 r. 

 
Ilość Rodzaj zajęć Razem 

Prelekcje, wykłady Lekcje, warsztaty 
Uczestnicy 

Placówek Zajęć 
Ilość 
tematów 

Ilość 
zajęć 

Ilość 
osób 

Ilość 
tematów 

Ilość 
zajęć 

Ilość 
osób 

Ilość 
tematów Osób 

Szkoły 
podstawowe * 27 37 2 24 1496 6 13 490 8 1986 

Gimnazja * 33 41 2 16 1219 7 25 821 9 2040 

Szkoły średnie * 15 17 2 2 124 6 15 601 8 725 

Szkoły wyższe * 13 20 4 4 105 5 16 411 9 516 

Nauczyciele 2 2 0 0 0 2 2 26 2 26 

Przewodnicy ** 12 25 1 5 142 3 20 288 4 430 

Inni 15 21 3 9 1102 6 12 421 9 1523 

Razem 117 163   60 4188   103 3058   7246 

           
*  -  ilość szkół           
**  -  ilość kół przewodnickich          

 


