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Poręba Wielka, 31.08.2022r. 

 

SZKOLENIE DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH 

Gorczański Park Narodowy organizuje szkolenie dla przewodników beskidzkich „Jadalne muchomory i trujące 
borowiki - fakty i mity dotyczące grzybów”.  
 
Szkolenie poprowadzi dr Maciej Kozak - botanik i mykolog, absolwent i wieloletni pracownik Instytutu 
Botaniki UJ, który od lat współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Od 2014 
roku jest członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego główne zainteresowania 
naukowe dotyczą rozmieszczenia rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych oraz grzybów 
wielkoowocnikowych w Polsce, a także zmian zachodzących w szacie roślinnej polskich Karpat. 
 
Termin szkolenia: 25.09.2022r.   
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w Gajówce Mikołaja w Łopusznej i trwać będzie ok. 8 godzin. 
W programie : 
1. Informacja o aktualnych zasadach udostępniania terenu GPN dla ruchu turystycznego. 
2. „Wprowadzenie do grzybów wielkoowocnikowych” - podstawowe informacje, ciekawostki i statystyki 
dotyczące grzybów wielkoowocnikowych; wprowadzenie do terminologii mykologicznej; sposoby odżywiania 
się grzybów i ich rola w ekosystemach; przegląd wybranych gatunków (różnorodność form owocników). 
3. 10.00 - ok. 17.00 „Identyfikacja grzybów w terenie.” (zajęcia terenowe na trasie Gajówka Mikołaja – ścieżka 
edukacyjna „Partyzancką ścieżką na Turbacz” – niebieski szlak turystyczny - Bukowina Waksmundzka – Zarębek 
Wyżni – Gajówka Mikołaja. Demonstracja gatunków napotkanych w terenie (różnorodność form owocników); 
omówienie cech kluczowych przy ich identyfikacji; ciekawostki dotyczące ekologii, walory kulinarne; mało 
znane grzyby jadalne (sprawdzone przepisy:); różne fakty i mity dotyczące grzybów. 
 
Uwaga: Zajęcia terenowe zaplanowane są w znacznej części poza obszarem GPN. Z tego względu w trakcie 
zajęć terenowych będzie możliwość zbioru owocników do celów kulinarnych. Osoby chętne powinny 
zaopatrzyć się w przewiewny koszyk i nożyk. 
 
W szkoleniach mogą wziąć udział przewodnicy beskidzcy, którzy chcą uzyskać uprawnienia przewodnika po 
GPN lub przedłużyć je na kolejne 3 lata. 
 
Ilość miejsc jest ograniczona (25 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie odbędzie się przy zgłoszeniu 
minimum 10 osób.  
 
Zgłoszenia na adres e-mailowy: malgorzata.jozefiak@gorcepn.pl na postawie formularza dostępnego na stronie 
internetowej. Miejsce na szkoleniu będzie rezerwowane po przesłaniu wypełnionego i własnoręcznie 
podpisanego formularza (skan/zdjęcie). 
 
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 30 zł, opłatę można uiścić gotówką w dniu szkolenia (paragon lub paragon 
z NIP). Informujemy, że w dniu szkolenia nie wystawiamy faktur! Fakturę możemy wystawić na podstawie 
wpłaty „z góry” przelewem na konto GPN.   
Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN znajdą Państwo na stronie internetowej www.gorcepn.pl  

 
Dyrektor 
Gorczańskiego Parku Narodowego 

                   (-) dr inż. Janusz Tomasiewicz  
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