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KATARZYNA HOŃSKA-GUZIK PROWADZI W FUNDACJI PARK ŚLĄSKI ZAJĘCIA Z EKOLOGII, DENDROLOGII I ZIELARSTWA. TO KOLEJNY
EDUKATOR, Z KTÓRYM ROZMAWIAMY W RAMACH NASZEGO CYKLU „EKO-PARKOWI”.
Park Śląski

Rozmawiał: Łukasz Respondek
– W tym roku, do planu fundacyjnych zajęć weszło
zielarstwo. Z jakim odbiorem wśród dzieci spotkały się te warsztaty?
–Dzieci lubią zajęcia praktyczne, kiedy mogą
wszystkiego dotknąć, powąchać, zobaczyć.
Przednaszą siedzibą przyalei Gwiazd, mamy posadzone zioła wdonicach. Uczestnicy zajęć mogą ich dotknąć, powąchać. Mogą również zobaczyć, jak wyglądają wnaturze. Odniedawna jest
możliwość skorzystania zbroszury edukacyjnej,
która jest przydatna zwłaszcza późną jesienią
izimą, kiedy tych ziół nie ma. Cel zajęć jest natomiast jasno sprecyzowany: chcemy pokazać
dzieciom, że rośliny, które napierwszy rzut oka

strzeni parku, jego urokowi i specyfice, dzieci
lepiej przyswajają tę wiedzę. Nie mam co
do tego żadnych wątpliwości. Różnorodność
roślinna jest tutaj ogromna. Na niewielkim obszarze, nie zapuszczając się wcale daleko,
można poprowadzić bardzo efektywne zajęcia, podczas których dzieci mogą zobaczyć
przyrodę oraz to, jak wpływają na nią warunki
atmosferyczne.
– W trakcie zajęć spaceruje pani z uczestnikami
warsztatów po parku. Co najczęściej pani im pokazuje?
– Różnego rodzaju rośliny. Głównie drzewa: lipy, brzozy, klony, dęby. Ale też stokrotki i pokrzywy. Opowiadam, jakie mogą mieć zasto-

Chcemy pokazać dzieciom, że rośliny, które
na pierwszy rzut oka wyglądają jak chwasty, są
roślinami zielnymi, które mają mnóstwo ciekawych
właściwości
wyglądają jak chwasty, są roślinami zielnymi,
które mają mnóstwo ciekawych właściwości.
– Do czego na przykład można je wykorzystać?
– Podczas moich zajęć pokazuję głównie, jak
wykorzystać zioła w kosmetyce. Kwiaty nagietka dodajemy do musujących kul kąpielowych. To jedna z prostszych rzeczy, którą mogą wykonać dzieci praktycznie w każdym wieku. Podczas naszych spotkań prezentuję, jak
w praktyce wygląda zastosowanie takich ziół.
Wykorzystujemy też różnego rodzaju olejki
roślinne do przygotowania balsamu do ust.
– I dzieci sobie z tym radzą?
– Tak, wystarczy, że słuchają poleceń. To naprawdę nie są trudne czynności. Wymagają jedynie trochę uwagi. Dzięki wyjątkowej prze-

sowanie w kosmetyce oraz przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Przybliżam
właściwości roślin trujących, mówię, co zrobić
po kontakcie z nimi. Nie sposób ominąć domków dla owadów, które ustawione są wokół
siedziby fundacji. Tutaj dzieci poznają użyteczność owadów zapylająch oraz naszych rodzimych biedronek.
– A co panią w tym parku zaskakuje najbardziej?
– Park jest otoczony trzema mocno zurbanizowanymi miastami. Wchodząc tu, można
wyłączyć się od pędu życia, które zostaje
za granicą parku. Różnorodność roślinna jest
tu ogromna, a przeciętny spacerowicz pewnie
nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Na mnie,
jako na przyrodniku, skala tego wszystkiego
robi niesamowite wrażenie. ■

Dzięki wyjątkowej przestrzeni parku, jego urokowi i specyfice,
dzieci lepiej przyswajają wiedzę – ocenia Katarzyna Hońska-Guzik
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”
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ZESZYTY Z WODNYMI STWORAMI
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FUNDACJA PARK ŚLĄSKI, DZIĘKI WSPARCIU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH,
WYDAŁA NOWE ZESZYTY EDUKACYJNE. MOŻNA W NICH ZNALEŹĆ INFORMACJĘ O WODNYCH STWORACH, CIEKAWOSTKACH ZIELARSKICH
I FOTOGRAFOWANIU PRZYRODY.
Łukasz Respondek
undacja wydała już kilkanaście zeszytów.
Ich tematyka jest ściśle związana z tym, co
dzieje się podczas zajęć edukacyjnych,
które odbywają się w siedzibie organizacji,
przy alei Gwiazd.
– Dziecko, które wychodzi z naszych zajęć, jest
zazwyczaj zafascynowane poruszanym zagadnieniem. Książeczka ma pomóc w utrwaleniu, zapa-
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miętaniu, ale też poszerzeniu zdobytej wiedzy –
podkreśla Anna Poraj, która przygotowywała wydawnictwa. – Autorzy wykonali tę pracę społecznie. Dzięki ich eksperckiej wiedzy, powstały publikacje, które w przystępny sposób przekazują
praktyczne informacje – dodaje.
Pierwsza z wydanych pozycji opowiada o wodnych stworach inawiązuje dowarsztatów hydrobiologicznych. Jej autorką jest doktorantka Uniwersytetu Śląskiego Klaudia Cebulska. Zeszyt traktuje głów-

Park Śląski

nie o organizmach, które można spotkać w Parku
Śląskim. Druga książeczka, „Ciekawostki zielarskie”,
jest uzupełnieniem warsztatów zielarskich, które
prowadzi Katarzyna Hońska-Guzik. Trzecia pozycja, dotyczy zkolei fotografowania przyrody.
– Potrzeba jej powstania wyniknęła z „Eko-spotkań”. Zawsze robiliśmy je po to, aby zachęcić ludzi do fotografowania przyrody – tłumaczy
Poraj. – Uczestnicy często pytają, jak to właściwie
robić. Dlatego nasz fundacyjny fotograf przyrody
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Książeczka
o ciekawostkach
zielarskich to
uzupełnienie
warsztatów
prowadzonych
przez Fundację
Park Śląski

Barbara Bacler-Żbikowska napisała mały poradnik dla początkujących.
„Ciekawostki zielarskie” i „Wodne stwory” są
skierowane głównie do dzieci, natomiast „Mały
poradnik początkującego fotografa przyrody”
bardziej przyda się dorosłym. Wszystkie zeszyty
są nieodpłatnie wręczane uczestnikom zajęć,
warsztatów i konkursów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi publikacjami, warto napisać maila
na adres: fundacja@parkslaski.pl.

„Wodne stwory” –
wydawnictwo
skierowane
do najmłodszych
dzieci

Za merytoryczny
zakres „Małego
poradnika
początkującego
fotografa
przyrody”
odpowiadała
Barbara
Bacler-Żbikowska

Rafał Zduńczyk

CZŁOWIEK DLA PRZYRODY
FUNDACJA PARK ŚLĄSKI JUŻ PO RAZ PIĄTY ZORGANIZOWAŁA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA. CZŁOWIEK BEZ
PRZYRODY”.
Wzięło w niej udział prawie stu uczestników reprezentujących uczelnie wyższe: Uniwersytet Śląski,
Politechnikę Śląską, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląski Ogród Zoologiczny,
Planetarium Śląskie, placówki edukacyjne województwa śląskiego i ekologiczne organizacje pozarządowe.
W sesjach plenarnych zostało wygłoszonych dziesięć referatów, a w sesjach posterowych zaprezentowano 22 plakaty. Konferencja organizowana była w partnerstwie i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz firmy szkoleniowo-doradczej Moderator sp z o.o. we Wrocławiu i firmy PwC Service Delivery Center w Katowicach.
– Dużo rozmawialiśmy o tym, jak przygotować młode pokolenie do zmian klimatycznych, które idą,
jak zabezpieczyć im jak najlepszy i najdłużej istniejący świat, mimo tych zaniedbań – wyjaśnia Anna Poraj. Wśród wniosków wypracowanych podczas konferencji, sporo było o zaniedbaniach w ochronie
przyrody i naszej planety. (luk)

Konferencja Fundacji Park Śląski zorganizowana została po raz piąty
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

