Edukacja w Gajówce Mikołaja w 2016 r. – sprawozdanie
Sporządziła: Mariola Stefanik

W roku 2016 sezon edukacyjny w Gajówce Mikołaja rozpoczął się 30 kwietnia a
zakończył 3 października. Łącznie we wskazanym okresie Gajówka Mikołaja była otwarta
dla odwiedzających 35 dni (soboty i niedziele) w godzinach od 10.00 do 16.00. Ponadto, w
dni robocze Gajówkę udostępniano w celu realizacji zamówionych zajęć edukacyjnych oraz
w ramach imprez otwartych – plenerowych i kameralnych, odnotowanych w poniższej tabeli.

W 2016 r. Gajówkę Mikołaja odwiedziło ok. 1050 osób, w tym ok. 860 osób, uczestniczących
w wydarzeniach edukacyjnych zorganizowanych przez GPN oraz odwiedzających w grupach
zorganizowanych. Pozostali zwiedzający - ok. 190 osób to turyści indywidualni, wśród
których były grupy rodzinne uczestniczące w projekcie „Przyjaciel Gorczańskiego Parku
Narodowego”.

Wydarzenia edukacyjne związane z Gajówką Mikołaja w 2016 roku:
l.p

data

Wydarzenie edukacyjne

Liczba Uczestnicy
osób

1.

1 maja

Impreza plenerowa
„Majówka w Gajówce”

180

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic, turyści

2.

25 maja

Zajęcia edukacyjne na
ścieżce „Z Łopusznej na
Jankówki” oraz zwiedzanie
Gajówki

50

XIII LO z Wrocławia;
prowadzący: E. Strauchmann,
J. Skirliński

3.

9 czerwca

Impreza edukacyjna
„Tropiciele przyrody”

40

Uczniowie szkół podstawowych z
Łopusznej i Nowego Targu z
nauczycielami;
prowadzący: A. Kurzeja, E.
Strauchmann, M.Stefanik

4.

9 czerwca

Zwiedzanie ekspozycji

20

Grupa zorganizowana dzieci 6-7
letnich, przebywająca w ośrodku
Natanael;

5.

10 czerwca

Zwiedzanie ekspozycji

44

Grupa zorganizowana; prowadzący
J. Skirliński

6.

11 czerwca

Zajęcia edukacyjne
„Tropiciele przyrody” –
spacer na Żubrowisko,
zwiedzanie wystawy

23

Uczniowie Szkoły Podstawowej z
Łukowicy;
prowadzący: E. Strauchmann

7.

2 lipca

Zajęcia edukacyjne przy
ekspozycji w Gajówce

62

Dzieci i młodzież z woj.
Świętokrzyskiego – uczestnicy

1

kolonii przebywający w ośr.
Natanael; prowadzący: M. Stefanik
8.

23 lipca

Zajęcia edukacyjne przy
ekspozycji w Gajówce

88

Fundacja dla Dzieci z cukrzycą;
prowadzący: K. Tomasiewicz

9.

21 sierpnia

Impreza plenerowa
„Wakacyjne przygody na
ścieżkach przyrody – W
świecie pszczół”

200

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic, turyści

10. 26 sierpnia

Zajęcia edukacyjne na
ścieżce „Z Łopusznej na
Jankówki” oraz zwiedzanie
Gajówki

17

Młodzież polska i niemiecka z tzw.
„wakacyjnej wymiany”;
organizator: Związek Podhalan
Nowy Targ;
prowadzący: Mariola Stefanik

11. 10 września

Akcja „Czyste Góry”

34

Firma Cummins z Krakowa;
prowadzący: K. Tomasiewicz

12. 15 września

Zwiedzanie Gajówki

17

Spec. Ośr. Sz-Wych. Nr 1 z
Nowego Targu; prowadzący: J.
Skirliński

13. 22 września

Zwiedzanie Gajówki +
ognisko

15

Spec. Ośr. Sz-Wych. Nr 1 z
Nowego Targu; prowadzący: J.
Skirliński

14. 26 września

Zwiedzanie ekspozycji,
spacer przyrodniczy na
Żubrowisko, ognisko

25

Kl. II SP z Łopusznej; prowadzący:
J. Skirliński

15. 1
października

„Z poezją ku jesieni…” –
wieczór autorski Zofii
Łukasz

30

Sympatycy Gajówki Mikołaja,
mieszkańcy Łopusznej, Krempach,
Nowego Targu, turyści

16. 3
października

Stacjonarne zajęcia
edukacyjne przy ekspozycji
oraz w sali edukacyjnej
Gajówki „Przyjaciel GPN”

18

Kl. I SP Krempachy; prowadzący:
M. Stefanik

Informacje dodatkowe:
*Plenerowa impreza edukacyjna „Majówka w Gajówce”
Impreza cykliczna, zorganizowana po raz trzeci we współpracy z GOK Łopuszna oraz ks.
Proboszczem parafii w Łopusznej. Na program imprezy złożyły się: nabożeństwo majowe,
występ młodzieżowej kapeli góralskiej „Młodzi Łopuśnianie”, ognisko i poczęstunek,
zwiedzanie ekspozycji.

*Plenerowa impreza: „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody – w świecie pszczół”
Impreza edukacyjna, która na stałe wpisała się w kalendarz edukacyjny GPN. W tym roku
zorganizowana w oparciu o środki własne.
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W programie imprezy, m.in.:
- „Życie owadów pszczołowatych oraz ich znaczenie dla człowieka” – wykład i prezentacja;
- „Pszczela rodzina, czyli królowa i jej poddani” – pokaz i obserwacja wnętrza żywego ula;
- „Cztery pory roku w życiu pszczół i pszczelarza” – pokaz i warsztaty prac pszczelarskich i
sprzętu pszczelarskiego, kłoda bartna – opowieść o początkach pszczelarstwa;
- „Produkty pszczele - miód, wosk, pierzga, i inne. Jak powstają? Czym są dla pszczół i ludzi”
– prezentacja, degustacja
- „Miód na naszym stole – warsztaty kulinarne”
- „Jak pomóc owadom – budujemy domki dla trzmieli i pszczół dziko żyjących; zakładamy
ogródek roślin miododajnych”
- Zabawy i konkursy z nagrodami – dla dzieci i dorosłych
- Pokaz i warsztaty wyplatania tradycyjnych koszyków korzeni świerkowych;

*„Z poezją ku jesieni”
Kameralna impreza cykliczna. Twórczość poetycką związaną z górami i ich mieszkańcami
zaprezentowała pani Zofia Łukasz – autorka tomiku „Pamięć czasu”.

3

