Edukacja w Gajówce Mikołaja w 2015 r. – sprawozdanie
Sporządziła: Mariola Stefanik

W roku 2015 sezon edukacyjny w Gajówce Mikołaja rozpoczął się 2 maja a zakończył 26
września. Łącznie we wskazanym okresie Gajówka Mikołaja była otwarta dla
odwiedzających 41 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 2015 r. Gajówkę Mikołaja odwiedziło ok. 910 osób, w tym ok. 570 osób, uczestniczących
w wydarzeniach edukacyjnych zorganizowanych przez GPN oraz ok. 340 turystów
indywidualnych, wśród których były grupy rodzinne uczestniczące projekcie małopolskich
parków narodowych „Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego” oraz w akcji
„Małopolski Łowca Atrakcji”, zorganizowanej przez Gorczańską Organizację Turystyczną z
Kamienicy.

Wydarzenia edukacyjne związane z Gajówką Mikołaja w 2015 roku:
l.p *

data

Wydarzenie edukacyjne

Liczba Uczestnicy
osób

1.

24. maja

Impreza plenerowa „Majówka
w Gajówce”

130

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic, turyści

2.

30. maja

Impreza edukacyjne
„Tropiciele przyrody”

40

Uczniowie szkół podstawowych
z Ostrowska i Nowego Targu z
nauczycielami

3.

12. czerwca

Wycieczka edukacyjna „Z
Łopusznej na Jankówki”

20

Uczniowie I LO z Nowego
Targu

4.

24. czerwca

„Załoga Eko”

15

– ekipa filmowa – produkcja
filmu o gorczańskich łąkach

5.

8. sierpnia

Impreza plenerowa
„Wakacyjne przygody na
ścieżkach przyrody”

120

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic, turyści

6.

8. sierpnia

Spacer przyrodniczy na
Żubrowisko „Tajemnice
kwiatów i owadów”

15

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic, turyści

7.

11.
września

Zajęcia stacjonarne przy
ekspozycji + ognisko

40

Gimnazjum nr 2 Nowy Targ

8.

11.
września

Warsztaty przyrodnicze na
zamówienie „Świat
bezkręgowców- życie na łące,
w wodzie i ściółce leśnej”

10

Gimnazjum „Open Future”
Kraków

1

Zajęcia stacjonarne przy
ekspozycji + ognisko

40

Uczniowie gimnazjum w
Krempachach

10. 22.
września

Warsztaty dla nauczycieli
„Porosty”

25

Nauczyciele z powiatu
limanowskiego

11. 24.
września

Zajęcia stacjonarne przy
ekspozycji + ognisko

15

Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Nowym Targu

12. 25.
września

Zajęcia edukacyjne stacjonarne 50
+ ognisko

Uczniowie i nauczyciele ze
szkoły w Harklowej

13. 26.
września

Impreza kameralna z cyklu „Z
poezją ku jesieni…”

35

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic

14. 7. listopada

Impreza kameralna – wieczór
wspomnień „Są takie
miejsca… byli tacy ludzie…”

15

Mieszkańcy Łopusznej, Nowego
Targu i okolic

9.

17.
września

RAZEM

570

Informacje dodatkowe:
*Plenerowa impreza edukacyjna „Majówka w Gajówce”
Impreza zorganizowana we współpracy z GOK Łopuszna oraz ks. Proboszczem parafii w
Łopusznej. Na program imprezy złożyły się: nabożeństwo majowe, występ młodzieżowej
kapeli góralskiej „Młodzi Łopuśnianie”, gry i zabawy edukacyjne przygotowane przez Zespół
Edukacji GPN, ognisko i poczęstunek, zwiedzanie ekspozycji.
*Plenerowa impreza: „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody”
Impreza przyrodniczo-etnograficzna, zorganizowana w ramach realizacji wniosku NFOŚiGW
„Gorce w Naturze 2000”. W programie imprezy: wykład „Świąteczny zielnik magiczny”,
warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne i degustacja potraw regionalnych, warsztaty
przyrodnicze, aktywne zwiedzanie ekspozycji, spacer przyrodniczy z przewodnikiem dolina
Łopusznej do Żubrowiska, ognisko.
*„Z poezją ku jesieni”
Kameralna impreza cykliczna. Twórczość poetycką związaną z górami i ich mieszkańcami z
Gorcami zaprezentowała pani Stanisława Szewczyk (poetka z Łopusznej).
* „Są takie miejsca, byli tacy ludzie…” – wieczór wspomnień – historię Gajówki
prezentował Andrzej Głodkiewicz – pracownik Nadleśnictwa Nowy Targ, wspomnienia o
ludziach gór prezentowali poeci nowotarscy: Wanda Szado-Kudasik oraz Roman Dzioboń
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