www.funduszpartnerstwa.org.pl
www.epce.org.pl
www.greenways.pl
Fundusz Partnerstwa jest proekologiczną organizacją grantodawczą powstałą
w 2004 r. Wspiera ﬁnansowo i merytorycznie praktyczne partnerskie inicjatywy
obywatelskie na rzecz zrównoważonego rozwoju, opartego na dziedzictwie
przyrodniczym i kulturowym, podejmowane przez mieszkańców, organizacje
pozarządowe, szkoły, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
poprzez udzielanie im pomocy ﬁnansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) jest niezależną i samorządną
organizacją, zarejestrowaną w 1997 r., która wspiera zrównoważony rozwój na
szczeblu lokalnym w Polsce poprzez:
• budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, ﬁrmami,
samorządami i administracją rządową,
• dostarczanie wzorców i doradztwo w podejmowaniu praktycznych działań
realizowanych na szczeblu lokalnym,
• łączenie działań lokalnych w bardziej trwałe i efektywne przedsięwzięcia na
szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Fundacja koordynuje programy Zielone Szlaki – Greenways i Ekomuzea w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich.
Zielone Szlaki – Greenways to ekoturystyczne trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras
handlowych i naturalnych korytarzy przyrodniczych. Są to szlaki rowerowe,
piesze, konne, wodne i innego typu służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania.
Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą „żywą"
kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek
jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako
wypadkowa warunków naturalnych oraz działalności ludzi, historycznej i współczesnej.

Publikacja została wydana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i projektu
pt. „Rozwój Ośrodka Wsparcia Ekologicznego – szansą na wzmocnienie i rozwój lokalnych
inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez
Fundusz Partnerstwa.

EKOTURYSTYKA

I ODKRYWANIE DZIEDZICTWA
Zbiór dobrych praktyk
pod redakcją Dominiki Zaręby

S PIS

TREŚCI

ZAMIAST WSTĘPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ROZDZIAŁ I
Turystyka przyjazna dla środowiska na Zielonych Szlakach
– Greenways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ROZDZIAŁ II
Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
na przykładzie ekomuzeów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ROZDZIAŁ III
Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ROZDZIAŁ IV
Studia przypadków – przykłady lokalnych projektów związanych
z ekoturystyką i dziedzictwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1. Inicjatywy ekoturystyczne na Zielonych Szlakach – Greenways . . . . . . . . . . . . 22
2. Przykłady ekomuzeów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Pierwsze w Polsce questy – wyprawy odkrywców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ROZDZIAŁ V
Rola małych grantów w pobudzaniu inicjatyw lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. „Rozwój Ośrodka Wsparcia Ekologicznego – szansą na wzmocnienie i rozwój lokalnych inicjatyw na
rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” realizowanego ze
środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. Celem
projektu było zwiększenie zakresu i wzmocnienie działań Ośrodka Doradztwa Ekologicznego działającego przy Funduszu Partnerstwa, w tym rozszerzenie działalności o doradztwo w obszarze turystyki zrównoważonej przy
wykorzystaniu doświadczeń Programu Zielone Szlaki – Greenways.
Ośrodek Wsparcia Ekologicznego jest odpowiedzialny za dostarczanie
informacji i doradztwo beneﬁcjentom programów dotacyjnych Funduszu
Partnerstwa. Pomaga skutecznie planować i realizować inicjatywy oraz
projekty proekologiczne, które angażują i aktywizują społeczności lokalne
do działania. Fundusz Partnerstwa udostępnia beneﬁcjentom know-how
w zakresie planowania, realizacji, promocji i poprawnego rozliczenia
projektu. Udostępnia również zasoby bazy danych modelowych projektów,
którym udzielono wsparcia, pomaga w budowaniu lokalnego partnerstwa,
dostarcza informacji i pomocy merytorycznej w zakresie ochrony środowiska, a także przygotowuje lokalnych liderów poprzez system „mentoring
/coaching” do świadczenia pomocy w swoich regionach małym i lokalnie
działającym organizacjom pozarządowym.
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szlaczek - motyw z Bursztynowego Szlaku

Z 
Podróż jako źródło inspiracji, jako temat i jako twórczość (…) to coś więcej
niż przemieszczanie się z miejsca na miejsce (…). Podróż to owocne przeżywanie świata, zgłębianie jego tajemnic i prawd, szukanie odpowiedzi
na pytania, które on stawia. Tak pojmowane podróżowanie jest refleksją,
jest filozofowaniem.
Ryszard Kapuściński, Lapidarium I

ROZDZIAŁ I

TURYSTYKA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
NA Z IELONYCH S ZLAKACH – G REENWAYS
Dominika Zaręba

N   
Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organisation, UNWTO)
notuje, że wraz z rozwojem turystyki na świecie rośnie popyt na formy turystyki
uprawianej w miejscach przyrodniczo cennych, w tym ekoturystykę. Według
raportów nt. rynku turystycznego, opracowanych przez Międzynarodowe
Towarzystwo Ekoturystyczne (The International Ecotourism Society, TIES) na
podstawie danych UNWTO i badaczy z Ameryki Północnej, ekoturystyka ma
generować ok. 7% wydatków turystów na świecie.

4

Turystyka, która nierozłącznie jest związana ze środowiskiem przyrodniczym i zależy
od jego jakości, szczególnie elastycznie reaguje na zachodzące zmiany myślenia
i potrzeb współczesnych ludzi. W publikacjach Rady Europy na temat przemysłu
turystycznego można przeczytać o przełomie w postawach i mentalności współczes-

T       – 

nych turystów, który przejawia się przede wszystkim w zwiększeniu się ich świadomości ekologicznej i wymagań co do jakości usług oraz atrakcyjnego przyrodniczo
i niezanieczyszczonego otoczenia zewnętrznego w miejscu podróży lub wypoczynku. Coraz więcej turystów, głównie mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich,
tęskni za ciszą i spokojem, odpoczynkiem blisko przyrody, daleko od modnych
i zatłoczonych miejscowości turystycznych, czystą wodą i zdrowymi posiłkami.
Turyści chcą wykorzystać czas wypoczynku na poznanie nowych krajów i kultur,
podpatrywać piękno przyrody, aktywnie odpoczywać, uprawiając swoje ulubione
sporty na łonie natury, poszukują przeżyć duchowych i mocnych wrażeń podczas
spotkania sam na sam z dziką przyrodą1.

P    
Pojęcie turystyki zrównoważonej (przyjaznej dla środowiska) nawiązuje bezpośrednio do idei rozwoju zrównoważonego. Turystyka zrównoważona (sustainable
tourism) to każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność
terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie
zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów. Według Światowej Rady Podróży
i Turystyki (World Travel and Tourism Council, WTTC) jest to tzw. nowa
turystyka, która opiera się na partnerstwie sektora prywatnego i publicznego oraz
koncentruje się na korzyściach nie tylko dla turystów, ale też lokalnych społeczności. Turystyka zrównoważona bierze także pod uwagę i respektuje środowisko
przyrodnicze, społeczne i kulturowe2.

Pierwsze konkretne działania w dziedzinie turystyki zrównoważonej na forum
międzynarodowym obserwuje się od czasu Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro.
Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju turystyki opracowały w 1995 r. dwie
największe międzynarodowe organizacje turystyczne: Światowa Rada Podróży
i Turystyki (WTTC) oraz Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) wspólnie
z Radą Ziemi (Earth Council) pod nazwą Agenda 21 dla Podróży i Gospodarki
Turystycznej (Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry). Wśród priorytetowych celów, mających zbliżyć gospodarkę turystyczną do zasad ekorozwoju,
znalazły się m.in. następujące założenia:

t turystyka powinna propagować zdrowy i produktywny tryb życia w harmonii
z przyrodą, zbliżać do siebie ludzi różnych narodowości, kreować otwartość i tolerancję;
t rozwój turystyki ma przyczyniać się do zachowania zasobów przyrody oraz ochrony
rdzennej kultury społeczności lokalnych;
t rozwój turystyki w regionach powinien dokonywać się przy udziale ludności
miejscowej począwszy od etapu planowania; powinien też kreować nowe źródła
dochodów ludności miejscowej;
t działalność usługowa i produkcyjna w branży turystycznej powinna zmierzać do
zmniejszania ilości odpadów oraz oszczędności energii i wody, eliminować z użycia substancje niebezpieczne dla środowiska, stymulować personel, klientów i społeczności lokalne do zachowań proekologicznych itp.;
1
2

Dominika Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Jw.
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Od przełomu XX i XXI w. uwzględnianie turystyki zrównoważonej w międzynarodowych, krajowych czy lokalnych strategiach, deklaracjach i planach staje się
standardem. Założenia turystyki przyjaznej dla środowiska są włączane do kluczowych programów i dokumentów wyznaczających kierunek ochrony środowiska na
świecie i w Europie, takich jak: Konwencja na Rzecz Bioróżnorodności w Programie Narodów Zjednoczonych na rzecz Ochrony Środowiska (UNEP), Plany Unii
Europejskiej na rzecz Ochrony Środowiska (EU Environmental Action Program),
Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Unii Europejskiej „Zrównoważona
Europa dla lepszego świata” etc.

Przełomowym wydarzeniem był rok 2002, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem
Ekoturystyki przez UNEP i Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Podczas
międzynarodowej konferencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano Deklarację o Ekoturystyce z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002). Według
tego dokumentu ekoturystyka jest to forma turystyki zrównoważonej, która z tej
szerokiej koncepcji rozwoju turystyki wyróżnia się tym, że aktywnie przyczynia się
do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, angażuje lokalne społeczności
w planowanie i rozwój, przyczyniając się do ich dobrobytu, oraz jest skierowana
do turystów indywidualnych i podróżujących w małych grupach. Ekoturystyka (ecotourism, green tourism) to ekologicznie odpowiedzialne podróżowanie i zwiedzanie
stosunkowo nietkniętych obszarów przyrodniczych, w celu czerpania zadowolenia
i korzystania z bogactw natury (a także z wszelkich towarzyszących jej wartości
kulturowych – zarówno przeszłych, jak i teraźniejszych), które promuje ochronę
przyrody, ma niewielki negatywny wpływ na środowisko i stwarza możliwości
aktywnego społeczno-ekonomicznego zaangażowania lokalnych społeczności4 .

Kontynuacją spotkania zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Roku Ekoturystyki są odbywające się co pięć lat globalne konferencje ekoturystyczne, których
pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Międzynarodowe Towarzystwo Ekoturystyczne (TIES). Celem tych wysokich rangą wydarzeń jest wzmocnienie globalnego głosu na rzecz ekoturystyki oraz zbliżenie światowego środowiska związanego
z ekoturystyką i turystyką zrównoważoną. W 2007 r. Globalna Konferencja Ekoturystyczna odbyła się w Oslo w Norwegii, gromadząc uczestników z blisko 80 krajów.
W czasie tej konferencji zielone szlaki – greenways w Europie Środkowo-Wschodniej
zostały zaprezentowane jako modelowy przykład inicjatywy przyczyniającej się do
4

Dominika Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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rozwoju ekoturystyki i ochrony przyrody oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
W ten sposób Program Zielone Szlaki – Greenways stał się częścią globalnego ruchu
na rzecz ekoturystyki.

Z  –    
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Od 2001 r. Program Zielone Szlaki – Greenways wspiera rozwój turystyki przyjaznej
dla środowiska, promuje zdrowy i aktywny styl życia oraz ożywia gospodarkę lokalną
przy poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek,
tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych
i tras kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania. Są zarządzane przez miejscowe
społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego
stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych
i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa
kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem.
Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i zwiedzających
oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej. W Polsce zielone
szlaki liczą ponad 3000 km. Program Zielone Szlaki – Greenways jest częścią
międzynarodowej inicjatywy pn. „Central & Eastern European Greenways”
(CEG) realizowanej w Europie Środkowo-Wschodniej przez Stowarzyszenie
„Environmental Partnership for Sustainable Development”, a w Polsce przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Na zielonych szlakach jest promowana i rozwijana turystyka zrównoważona – przyjazna dla przyrody i krajobrazu. Greenways mogą przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego, ponieważ zwiększają świadomość ekologiczną zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców, którzy, widząc u zwiedzających zainteresowanie
regionem, zaczynają doceniać bogactwa naturalne i uczestniczyć w działaniach
mających na celu ich ochronę. Zielone szlaki są też narzędziem do pozyskiwania
funduszy na wspieranie programów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu
i dziedzictwa kulturowego. Zasady i kryteria tworzenia i funkcjonowania zielonych
szlaków są zbieżne z założeniami turystyki zrównoważonej (zob. tabela).
W ramach poszczególnych zielonych szlaków zarówno lokalni partnerzy (organizacje pozarządowe, szkoły, gospodarstwa agroturystyczne), jak i biura podróży
przygotowują i wprowadzają na rynek różnorodne oferty turystyczne dla turystów
indywidualnych lub grup zorganizowanych z różnych segmentów rynku. Wśród
propozycji są zajęcia w warsztatach twórców ludowych, zielone szkoły, aktywne
i poznawcze oferty pobytowe w regionie, a także krajowe oraz międzynarodowe
eskapady rowerowe, piesze, kajakowe i in. wzdłuż całego zielonego szlaku.

Wszystkie produkty turystyczne na zielonych szlakach – greenways łączy zasada
wykorzystywania lokalnego potencjału i wspierania społeczności lokalnych. Są one
tworzone w oparciu o zasoby miejscowe – usługi turystyczne, ofertę kulturalną
regionu, lokalne produkty i miejsca ich sprzedaży oraz inicjatywy społeczne. Podróżowanie szlakami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, czy to indywidualnie, czy
też za pośrednictwem biura podróży, jest zwiedzaniem o charakterze poznawczym
– eko-etnoturystycznym. Umożliwia zapoznanie się z problematyką i specyfiką regionów różnych pod względem przyrodniczym, kulturowym, etnicznym, społeczno-ekonomicznym. Jest także okazją do poznania ciekawych ludzi – liderów działających
na rzecz ochrony dziedzictwa i wykorzystania go do ożywienia gospodarki lokalnej
i zrównoważonego rozwoju.

9

E   . Z  

W  
 E Ś-W  
  :
1. Wspieranie i aktywizacja społeczności lokalnych – rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, odtwarzanie
oraz ochrona tradycyjnych zawodów;
2. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie krajobrazu;
3. Korzystanie z lokalnych zasobów – bazy noclegowej i gastronomicznej, usług
turystycznych i przewodnickich oraz lokalnych produktów;
4. Współpraca pomiędzy krajami, regionami, miastami, miejscowościami oraz ich
mieszkańcami;
5. Pomoc społecznościom lokalnym w odkrywaniu i wzmacnianiu tożsamości
kulturowej i społecznej, poprawa warunków i jakości życia;
6. Dostarczanie informacji i umożliwianie turystom lepszego poznania regionu, jego
problematyki, lokalnych inicjatyw, działań, organizacji etc.;
7. Promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska form turystyki, rekreacji i sportu;
8. Stwarzanie poruszającym się po mieście możliwości korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu – do poruszania się po mieście pieszo, rowerem lub
korzystania z transportu publicznego, zamiast używania własnego samochodu;
9. Zachęcanie ludzi do ruchu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa w podróży
i w czasie aktywnego wypoczynku.

ROZDZIAŁ II

Ż YWA INTERPRETACJA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

I KULTUROWEGO NA PRZYKŁADZIE EKOMUZEÓW

Barbara Kazior

C    
Coraz powszechniejsze jest dziś kompleksowe podejście do dziedzictwa i traktowanie wszystkich jego przejawów jako spójnej i logicznej całości. Takie podejście
wymaga równie wszechstronnej metody ochrony i prezentacji, pozwalającej na
dostrzeżenie i wydobycie różnych elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi. Takie wieloaspektowe
traktowanie dziedzictwa i ukazywanie go w całej jego różnorodności nosi nazwę
interpretacji dziedzictwa, która, jako osobna dziedzina, została wyodrębniona
przez United States National Park Service.
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Według słów jednego z prekursorów interpretacji dziedzictwa, Freemana Tildena
z US National Park Service, jest to „praca, polegająca na ukazaniu odwiedzającym
nieco piękna i cudowności, inspiracji i duchowego znaczenia, ukrytego poza tym,
co mogą oni poznać za pomocą swoich zmysłów”. A najkrótsza bodaj definicja
tej dziedziny mówi, że jest to dzielenie się entuzjazmem do miejsc i przedmiotów,
które są ważne dla określonej społeczności.

Interpretacja dziedzictwa to podejście metodyczne do ukazywania odwiedzającym
szczególnych cech dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego danej miejscowości
czy regionu. Dzięki tej metodzie rezultaty badań naukowych są „przekładane”
na język, który sprawia, że obcowanie z dziedzictwem jest przyjemnością dla
szerokiej publiczności i równocześnie spełnia wymogi równowagi ekologicznej,
ekonomicznej i społecznej. Interpretacja dziedzictwa pozwala na wszechstronne
doświadczanie przy wykorzystaniu wszystkich pięciu zmysłów, co pozwala na
wzmocnienie wrażeń i przeżyć odwiedzających.
Celem interpretacji nie jest nauka, ale zmiana nastawienia i zachowania, inspiracja
i motywacja, uczynienie z informacji sensownego i pasjonującego przekazu. Interpretacja jest więc sztuką opowiadania historii, rozumianej jako zbiór wybranych
faktów i doświadczeń, które, oddziałując na wrażliwość odbiorcy, mogą nabrać dla
niego również znaczenia emocjonalnego. Ten styl prezentacji informacji powoduje,
że odwiedzający stają się bardziej wrażliwi, świadomi i lepiej rozumieją punkt
widzenia miejscowej społeczności.
Istotne jest to, że interpretacja dziedzictwa łączy zrównoważony rozwój z podnoszeniem jakości obszarów turystycznych, zwiększaniem świadomości, edukacją
ekologiczną i komunikacją. Dla prowadzenia profesjonalnej interpretacji
dziedzictwa niezbędne jest połączenie praktycznej i teoretycznej wiedzy oraz
umiejętności ekspertów z różnych dziedzin, jak również wykorzystanie wiedzy
lokalnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

N    
Mówi się o trzech podstawowych zasadach prowadzenia interpretacji dziedzictwa.
Są to:
tprowokowanie – interpretacja nie jest obojętnym prezentowaniem faktów, ale
powinna inspirować do nowego postrzegania i zrozumienia odwiedzanego
miejsca,
todwoływanie się do codziennego życia, wiedzy i doświadczeń zwiedzających,
przez co miejsca i zjawiska stają się dla nich bliskie i zrozumiałe,
tuwypuklenie wyjątkowości i niepowtarzalności miejsca i ukazywanie go przez
pryzmat jego unikatowych cech.
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Narzędzia interpretacji dziedzictwa są powszechnie stosowane przy udostępnianiu
miejsc i obiektów dziedzictwa czy kreowaniu produktów turystycznych. Do tych
ostatnich należą: publikacje (przewodniki, broszury, ulotki), mapy, oznakowane
szlaki, usługi przewodnickie, tablice informacyjne, gabloty, imprezy, przedstawienia
i spektakle, interaktywne pokazy i warsztaty, prezentacje audiowizualne, pokazy
multimedialne, pokazy typu „światło i dźwięk”.

Ż     ...

Kluczowe jednak, przy wykorzystaniu tych narzędzi, jest stosowanie się do
określonych zasad, z których najważniejsze to:
tXZCJØSD[PƽƥJ[XJƬ[PƽƥQS[FLB[V
tEPTUPTPXBOJFEP[SØǇOJDPXBOZDIQPUS[FCPECJPSDZ
tVǇZXBOJFQPXT[FDIOJF[SP[VNJBFHPKƬ[ZLB VOJLBOJFXT[ƬE[JF HE[JFUPNPǇ
MJXF TQFDKBMJTUZD[OZDIPLSFƽMFƵ IFSNFUZD[OFHPKƬ[ZLBOBVLJ
tXZLPS[ZTUZXBOJFIJTUPSJJ MFHFOE BOFHEPUJDZUBUØX
tVǇZXBOJFQPSØXOBƵJPEOJFTJFƵEPDPE[JFOOZDIEPƽXJBED[FƵ[XJFE[BKƤDZDI
tEPQBTPXBOJFXT[ZTULJDINFUPEQSF[FOUBDKJEPTJFCJFoTQØKOPƽƥQS[FLB[V
t[SP[VNJBFQS[FLB[ZXBOJFJOTUSVLDKJJPTUS[FǇFƵ
tUFTUPXBOJFQPNZTØX

*OUFSQSFUBDKBE[JFE[JDUXBTUBXJBOBQJFSXT[ZNNJFKTDVD[PXJFLB LUØSZ[OBKEVKF
TJƬXDFOUSVNKFK[BJOUFSFTPXBƵ [BSØXOPKBLPPECJPSDBQS[FLB[V KBLJ BNPǇF
QS[FEFXT[ZTULJN KFHPUXØSDB1P[XBMBNJFT[LBƵDPN UXØSDPNJTQBELPCJFSDPN
MPLBMOFHPE[JFE[JDUXBOBHƬCT[FJXOJLMJXT[FQP[OBOJFPSB[XBMPSZ[BDKƬTXPJDI
TQFDZmD[OZDI XBSVOLØX OBUVSBMOZDI J TQVƽDJ[OZ LVMUVSPXFK  B UBLǇF XZCSBOJF
JFLTQPOPXBOJFUFHPXT[ZTULJFHP DP[JDIQVOLUVXJE[FOJBKFTUOBKCBSE[JFKXBSUPƽ
DJPXFJHPEOFQSF[FOUBDKJ

E –   
*OUFSQSFUBDKBE[JFE[JDUXBXZLPS[ZTUZXBOBKFTUQS[ZPQSBDPXBOJVNFUPEQS[ZHP
UPXBOJB NJFKTD J PCJFLUØX EP [XJFE[BOJB PSB[ JDI QSF[FOUBDKJ  QP[XBMBKƤD OB
[BQP[OBOJF[JDIDIBSBLUFSFNJTQFDZmLƤQPQS[F[JOUFSFTVKƤDZQS[FLB[+FTUPOB
XZLPS[ZTUZXBOBQS[ZQSPKFLUPXBOJVFLPNV[FØXo[BSØXOPDBFKTUSVLUVSZ KBL
JQPT[D[FHØMOZDINJFKTD

;HPEOJF[EFmOJDKƤ.JƬE[ZOBSPEPXFK3BEZ.V[FØX *OUFS
OBUJPOBM $PVODJM PG .VTFVNT  *$0. ekomuzeum jest
JOTUZUVDKƤ  LUØSB [BS[ƤE[B  CBEB J XZLPS[ZTUVKF o NFUPEBNJ
OBVLPXZNJ FEVLBDZKOZNJJLVMUVSPXZNJoDBFE[JFE[JDUXP
EBOFKTQPFD[OPƽDJ VX[HMƬEOJBKƤDƽSPEPXJTLPOBUVSBMOFJPUP
D[FOJF LVMUVSPXF &LPNV[FVN QPNBHB XJƬD [BBOHBǇPXBƥ
MPLBMOƤ TQPFD[OPƽƥ X QSPDFT KFHP QMBOPXBOJB J SP[XPKV
8 UZN DFMV JOTUZUVDKB UB XZLPS[ZTUVKF XT[ZTULJF EPTUƬQOF
ƽSPELJJNFUPEZ BCZEBƥNJFT[LBƵDPNNPǇMJXPƽƥ[SP[VNJFOJB 
LSZUZLPXBOJBJSP[XJƤ[ZXBOJBoXTQPTØCMJCFSBMOZJPEQPXJF
E[JBMOZ o QSPCMFNØX  [ LUØSZNJ TJƬ CPSZLBKƤ ;BTBEOJD[P FLPNV[FVN VǇZXB
KƬ[ZLBS[FD[ZXJTUPƽDJEOJBDPE[JFOOFHPJLPOLSFUOZDITZUVBDKJXDFMVPTJƤHOJƬDJB
QPǇƤEBOZDI[NJBO
&LPNV[FVN XTFOTJFGVOLDKPOBMOZN UPTJFƥSP[QSPT[POZDIXUFSFOJFPCJFLUØX 
UXPS[ƤDZDIvǇZXƤwLPMFLDKƬPCSB[VKƤDƤXBSUPƽDJQS[ZSPEOJD[FJLVMUVSPXFSFHJPOV
PSB[EPSPCFLKFHPNJFT[LBƵDØX8ZKƤULPXZDIBSBLUFSSFHJPOVKFTUQSF[FOUPXBOZ
KBLPXZQBELPXBXBSVOLØXOBUVSBMOZDIJE[JBBMOPƽDJMVE[J IJTUPSZD[OFKJXTQØ
D[FTOFK&LPNV[FVNFLTQPOVKFBVUFOUZD[OPƽƥNJFKTDBQPQS[F[QSF[FOUBDKƬ[BTP
CØXQS[ZSPEOJD[PLVMUVSPXZDIJE[JBBMOPƽƥNJFT[LBƵDØX XQPƤD[FOJV[QSPNP
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cją, edukacją i rozwojem regionu, stwarzając możliwość integrowania ludzi
i inicjatyw. Ekomuzeum jest przedsięwzięciem tworzonym oddolnie, w oparciu
o lokalną mądrość i organiczną znajomość regionu, czerpiącym z miejscowej
historii i tradycji zaprezentowanej w sposób żywy i interesujący, godzącym
wymogi ochrony dziedzictwa z potrzebami ekonomicznymi mieszkańców.

Etymologicznie termin „ekomuzeum” pochodzi od dwóch greckich słów: oikos,
które oznacza „dom” w sensie symbolicznym, rozumiany jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna”, oraz museion, rozumiane jako
zbiór rzeczy, kolekcja (od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji).
Ich połączenie oznacza więc zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej
ojczyzny”.
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Idea ekomuzeum powstała w połowie XX w., kiedy to okazało się, że dziewiętnastowieczne w swoim charakterze muzeum przestało w zadowalający sposób spełniać swoje funkcje i zaczęło coraz bardziej oddalać się od społeczeństwa, skupiając
w wielu przypadkach zainteresowanie jedynie wąskiej grupy specjalistów. W dobie
technik multimedialnych oraz tendencji do interaktywnych metod poznawczych
„gablotowe” muzea stały się anachroniczne. Zaistniała wyraźna potrzeba prezentacji obiektów w ich naturalnym środowisku, w sposób żywy i uwzględniający teraźniejszość oraz ludzi. Na fali tych tendencji pojawiła się koncepcja ekomuzeum jako
nowa, alternatywna propozycja tworzenia „żywych”, kompleksowych ekspozycji,
prezentowanych przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod. Koncepcja ta,
która rozwinęła się we Francji w latach 60. XX w., stawiała za cel interpretację
krajobrazu jako całości oraz udostępnienie społecznościom możliwości wypowiedzenia się, a także pomoc mieszkańcom w odnalezieniu poczucia dumy z siebie
i własnego otoczenia.

Ż     ...

Warto podkreślić, że koncepcja ekomuzeum zakłada realizację dwóch kluczowych
zadań, jakie stoją przed instytucją muzealną. Są to:
tochrona i zachowanie określonych wartości – w przypadku ekomuzeum odnosi
się to do różnorodnych, uznanych nie tylko przez ekspertów, ale również przez
lokalną tradycję i mieszkańców, walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, charakterystycznych dla danego terenu. Przy czym dziedzictwo jest
rozumiane szeroko i obejmuje nie tylko zasoby materialne, ale także spuściznę
duchową,
tudostępnienie – oparte na zasadach interpretacji dziedzictwa, zgodnie z którymi
sposób prezentacji musi być rzetelny, przystępny i interesujący czy wręcz zaskakujący, wykorzystujący z inwencją różne środki przekazu, bazujący jednak na
bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

Tworzenie ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:
tochronie zasobów naturalnych i kulturowych,
todkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
tzaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej tożsamości,
trozwojowi zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych wytworów.

Tworzenie ekomuzeum nie tylko sprzyja zachowaniu dziedzictwa, ale także
przyczynia się do zacieśniania więzi w regionie oraz rozwijania partnerskiej
współpracy. Ze względu na swój kompleksowy charakter, ekomuzeum wymaga
dostosowania jego struktury do prowadzenia różnych form działalności. Jak
każde muzeum powinno łączyć funkcje ochrony z funkcjami wystawienniczymi,
powinno prowadzić działalność zarówno naukową, jak i popularyzacyjną. Ze
względu na podejście oddolne do realizacji tych zadań, powinno też równocześnie
włączać w działania mieszkańców i tworzyć możliwości aktywnego zwiedzania.
Aby pełnić zakładane funkcje, ekomuzeum musi zawierać w swojej strukturze pięć
podstawowych elementów.
1. Każde ekomuzeum musi posiadać ośrodek, odpowiedzialny za koordynację,
rozwój, promocję, budowanie produktu turystycznego, a także prowadzenie
działalności naukowo-badawczej (choćby na bardzo podstawowym poziomie),
wydawniczej, dokumentacyjnej i informacyjnej. Te odpowiedzialne zadania są
realizowane przez centrum informacyjno-dokumentacyjne. Centra takie są
często zlokalizowane w miejscach czy instytucjach, które dysponują zapleczem
umożliwiającym pełnienie wszystkich tych funkcji na profesjonalnym poziomie,
nierzadko więc tworzone są we współpracy z lokalnym muzeum, izbą regionalną
czy szkołą.

2. Istotę ekomuzeum stanowi kolekcja obiektów i miejsc, które decydują o jego
charakterze i atrakcyjności, czyli zespół atrakcji rozproszonych w terenie. Do tej
grupy zaliczają się kościoły, zamki, dworki, kapliczki, charakterystyczna zabudowa,
stanowiska miejscowej flory i fauny, punkty widokowe, zjawiska geologiczne i wiele
innych, w zależności od tego, czym może się poszczycić dany obszar. Warunkiem
włączenia tych atrakcji do sieci ekomuzealnej jest ich dostępność.
3. Ponieważ, zgodnie z definicją, ekomuzeum promuje „żywą” prezentację dziedzictwa, niezmiernie ważnym elementem są interaktywne warsztaty i pokazy,
w czasie których miejscowi rzemieślnicy i twórcy demonstrują proces produkcyjny
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i twórczy. Można więc zobaczyć np. garncarza przy kole garncarskim, kowala
pracującego w kuźni czy wikliniarza. Przynajmniej część ekomuzeów oferuje
turystom również udział w warsztatach, w czasie których nauczą się podstaw
danego zawodu na tyle, żeby pod okiem instruktora spróbować np. własnoręcznie
ulepić garnek czy wypleść koszyk.

4. Ponieważ poszczególne obiekty znajdują się niekiedy w znacznym oddaleniu
od siebie, dla zapewnienia sprawnej komunikacji między nimi tworzy się sieć
oznakowanych ścieżek i szlaków. Ekomuzea promują niezmotoryzowane formy
transportu, w związku z czym preferowane są trasy piesze, rowerowe, konne,
kajakowe i in. Tam, gdzie odległości pomiędzy punktami ekomuzealnymi są duże,
można podróżować między nimi samochodem.
5. Dla uatrakcyjnienia oferty ekomuzeum, ale także w celu zapoznania turystów
na żywo z lokalnymi zwyczajami i tradycjami, organizowane są cykliczne i okazjonalne imprezy. Często tworzy się kalendarz imprez, aby zainteresowani mogli
zaplanować wizytę podczas interesującego ich wydarzenia.
Jak wspomniano powyżej, kolebką koncepcji ekomuzeum jest Francja. Od lat
60. XX w., kiedy pojawiło się nowe podejście do społecznej, oddolnej ochrony
i prezentacji dziedzictwa, idea ekomuzeum rozprzestrzeniła się w Europie i na
świecie. Wciąż jednak instytucje te najliczniejsze są we Francji, gdzie odwiedzić
można ponad 70 lokalnych i regionalnych ekomuzeów, współpracujących ze sobą
w ramach Francuskiej Federacji Ekomuzeów i Muzeów Lokalnych. Wymienić
wśród nich można: Ekomuzeum Orzecha Włoskiego w Périgord, Ekomuzeum
Wiśni, Ekomuzeum Beaujolais czy zorganizowane wokół rezerwatu biosfery
Ekomuzeum w Cévennes.

Krajem, w którym dość wcześnie rozwinął się ruch ekomuzealny była Szwecja
– powstawały tam głównie większe, regionalne przedsięwzięcia. Koncentrowały
się one np. na prezentacji regionu, jak dwa ekomuzea zorganizowane wokół
dwóch odcinków tej samej rzeki – Ekomuseum Falbygden Ätradalen i Ekomuseum Nedre Ätradalen, ściśle ze sobą współpracujące, czy najstarsze, a zarazem największe w Szwecji, Ekomuseum Bergslagen, poświęcone historii i stylowi życia mieszkańców ogromnego ośrodka górniczego. Inaczej rozwija się
ruch ekomuzealny we Włoszech, gdzie powstają głównie lokalne inicjatywy
skoncentrowane na ochronie i zachowaniu ginącego dziedzictwa z silnym
akcentem na edukację, np. Ecomuseo delle Acque del Gemonese czy Ecomuseo
del Casentino. W Polsce rozwój ekomuzeów rozpoczął się ok. roku 2000 i od
tego czasu powstało ich kilkanaście, zlokalizowanych w całej Polsce, przy czym
dominują lokalne przedsięwzięcia prezentujące specyficzny charakter niewielkiego z reguły obszaru – Ekomuzeum Lanckorona, Ekomuzeum „Trzy Kultury”
w Lutowiskach czy Ekomuzeum Cysterskie. Rzadsze są większe struktury, jak
Ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” czy Ekomuzeum Babiej Góry.

ROZDZIAŁ III

QUESTING – NOWA METODA

ODKRYWANIA DZIEDZICTWA MIEJSCA

Q –   
Barbara Kazior

Jest wiele sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Mogą być one wykorzystane zarówno w edukacji regionalnej, jak i przy tworzeniu atrakcji turystycznych, w tym ekomuzeów czy zielonych
szlaków. Jednym z tych sposobów jest questing – metoda odkrywania dziedzictwa
miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można
wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.
Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest
umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie
całej trasy. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody
i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów.
W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody. Specjaliści – Delia Clark
i Steven Glazer5 – twierdzą, że „najlepsze questy potrafią uchwycić i oddać ducha
miejsca. Oddanie jednak tego ducha wymaga, abyśmy to przeżyli czy odkryli
poprzez własne doświadczenie. Jeśli pragniemy odnaleźć ducha miejsca, musimy
się nauczyć, jak dostrzegać szczegóły – i odkrywać ukryte historie”.

Głównym celem tworzenia questów jest zwrócenie
uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane
z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Ważne jest odkrycie niezwykłego charakteru
przestrzeni, w której się żyje – jej genius loci, poprzez
zwrócenie uwagi na, często z pozoru zupełnie zwyczajne, codziennie mijane miejsca i dostrzeżenie
w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.

Clark D., Glazer S., Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts, University Press of New
England, Hanover & London 2004.
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Tworzenie szlaków (questów) jest procesem, w którym uczestniczą różni przedstawiciele lokalnej społeczności; często są one przygotowywane przez dzieci,
młodzież czy grupy studentów. Do udziału w ich rozwijaniu zaprasza się osoby
znające region, mające zarówno naukową wiedzę specjalistyczną, jak i wiadomości
na temat historii, legend czy lokalnych anegdot. Twórcy questów współpracują
z instytucjami i organizacjami, które mogą dostarczyć im dodatkowych materiałów oraz rzetelnych informacji. Korzysta się też z publikacji, map historycznych
i współczesnych, archiwów.

Tworzenie każdego questu rozpoczyna się od przeprowadzenia wstępnej
inwentaryzacji zasobów dziedzictwa. Przeprowadza się ją poprzez wspólną pracę
warsztatową wszystkich zaangażowanych w zaprojektowanie szlaku. Służy to
wytypowaniu najciekawszych miejsc, które mogą stanowić osnowę przyszłego
questu. Na tej podstawie wyznacza się potencjalną trasę questu. Można przy tym
zastosować metodę mapowania miejsca, polegającą na odręcznym rozrysowaniu
wszystkich ważnych elementów obszaru, po którym będzie przebiegał szlak.
Dobrze jest uwzględnić następujące elementy:
tnajważniejsze budynki użyteczności publicznej, jak poczta czy muzeum,
tnajważniejsze budynki prywatne, jak najpopularniejszy sklep czy dobrze znana
restauracja,
tgeomorfologię terenu – wzgórza, doliny, inne formy terenu,
tcieki wodne, takie jak rzeki i strumienie, ale też jeziora czy stawy,
tobiekty związane z lokalną kulturą i historią, jak pomniki czy zabytki,
ttereny publiczne, np. parki miejskie czy pobliskie parki narodowe lub krajobrazowe,
tsąsiednie miejscowości,
tcharakterystyczne elementy przyrody, jak stare drzewa czy miejsca występowania
specyficznych roślin,
tmiejsca ulubione przez lokalną społeczność.
Następnym krokiem jest przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami. W trakcie wędrówki dokonuje się wnikliwych obserwacji, można wyszukiwać nowe
elementy, które nie zostały wcześniej zidentyfikowane. Na tym etapie, miejsc może
być więcej niż ostatecznie złoży się na quest. Trasę można przejść dowolną ilość
razy w grupie, można również odwiedzać poszczególne punkty indywidualnie.
Potem należy przeprowadzić selekcję wytypowanych miejsc i wytyczyć ostateczny
przebieg questu. Ważne jest, żeby dobrze dobrać też początek i koniec szlaku
– łatwo dostępne miejsce, z którego można wyruszyć i punkt docelowy questu.
Napisanie dobrej instrukcji do questu jest ważnym zadaniem. Instrukcja, zawsze
pisana wierszem, ma spełnić trzy podstawowe zadania: 1) opowiedzieć historię
miejsca – czyli dostarczyć informacji (edukacja); 2) zawierać informacje dotyczące kierunku poruszania się w terenie pomiędzy poszczególnymi punktami;
3) dostarczać wskazówek niezbędnych do rozwiązania zagadki i dotarcia do punktu
docelowego – ukrytego skarbu.
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Przy pisaniu instrukcji ważne jest, aby:
tjasny był sens, temat i historia „opowiadana” przez dany quest,
tbyło wystarczająco dużo czasu na obserwacje w terenie i badania,
tw grupie była osoba o zdolnościach poetyckich i umiejętności wymyślania zagadek,
tbyło się gotowym na bezstronne testowanie i duże zmiany tekstu.

Q –     

Instrukcji zawsze towarzyszy prosta mapka, żeby korzystający z niej mogli się
odnaleźć na każdym etapie szlaku, mieli ogólną orientację w terenie i rozumieli
lepiej relacje pomiędzy poszczególnymi punktami questu. Gotowa instrukcja
z mapką powinna być wielokrotnie przetestowana, w celu sprawdzenia, czy jest
zrozumiała i pozwala osobie nieznającej terenu na dotarcie do upragnionego
celu. W trakcie testowania można wprowadzać poprawki i udoskonalenia, aby
w żadnym punkcie instrukcja nie dawała niejednoznacznych wskazówek i nie
stwarzała niebezpieczeństwa wyprowadzenia wędrowca na manowce.

Zakończenie questu to przejście całej trasy, rozwiązanie zagadki zawartej w instrukcji i odnalezienie ukrytego skarbu. Skarb to skrzyneczka zawierająca pieczątkę
z przedstawieniem symbolizującym dany quest. Z reguły w skrzyneczce jest też
księga questu, do której można wpisać swoje uwagi, komentarze, sugestie czy
podziękowania dla twórców lub po prostu swoje dane na potwierdzenie odkrycia
skarbu. Skrzyneczka musi być sprytnie ukryta, tak żeby nie mogły jej zabrać bądź
zniszczyć osoby postronne. Miejsce ukrycia zależy od pomysłowości twórców
questu i możliwości, jakie daje określony teren.

W jednej średnio atrakcyjnej miejscowości można wypracować niezliczoną
ilość questów, jeśli jest się wrażliwym na dostrzeganie różnych szczegółów,
pomysłowym, dociekliwym w odkrywaniu nowych historii miejsca i otwartym
na odnajdywanie wyjątkowości w rzeczach pozornie zwykłych.
Eksperci w questingu – Delia Clark i Steven Glazer – wskazują na kilka elementów, które decydują o atrakcyjności danego questu. Ciekawy quest:
tstanowi dobrą formę zabawy,
tjego przejście może stanowić wyzwanie,
tjest rozwiązywalny,
tprowadzi przez interesujący obszar,
topowiada ciekawą historię,
tma intrygująco napisane wskazówki,
toddaje zaangażowanie twórców,
tma dobrze ukryty „skarb”,
tjego powtórne przejście pozwala na odkrycie czegoś nowego.
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Tworzenie questów jest odkrywcze i atrakcyjne dla ich twórców – pozwala na
lepsze poznanie miejsca, w którym się mieszka, dostrzeżenie jego walorów,
poznanie historii, zrozumienie, jak zmieniało się w czasie i w jakim kierunku się
rozwija. Ważny jest sam proces, przeprowadzenie go uważnie, bez pośpiechu,
możliwość poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na każdy jego etap. Decyduje
to o jakości questu i o jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. W USA, gdzie
questing jest popularną metodą edukacji regionalnej i sposobem na zwiedzanie,
są regiony, które wyspecjalizowały się w rozwijaniu sieci questów. Dobrym
przykładem jest Program „Valley Quest”, w ramach którego powstało ponad 160
questów na obszarze obejmującym 50 miasteczek w dolinie rzeki Connecticut
w stanie Vermont i New Hampshire6.
Gotowe questy mogą być doskonałą i atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych
i mniej, z pozoru, ciekawych miejsc i mogą stanowić doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych – przede wszystkich tych nastawionych na
prezentację dziedzictwa, jak zielone szlaki – greenways i ekomuzea.

J     P
Agata Chwiszczuk

Gdy wybieraliśmy miejsce na pierwszy w Polsce questing, wydawało nam się, że
musi być to miejsce wyjątkowe, pełne zabytków, atrakcji, że musi być interesujące
samo w sobie i mieć walory wizualne. Dlatego wybraliśmy Dziewin – jedną
z piękniejszych wsi położonych w Dolinie Środkowej Odry. Dziewin leży
nad starorzeczem zwanym przez mieszkańców Jeziorem Napoleona, dookoła
miejscowości rozciągają się łęgi odrzańskie. W malowniczym krajobrazie wsi
porozstawiano olbrzymie rzeźby, których kolekcja zwiększa się co roku podczas
organizowanych tu plenerów malarsko-rzeźbiarskich. We wsi powstaje też
Ekomuzeum Dziewin. Po prostu nie ma lepszego miejsca na pierwszy quest
– tak właśnie myślałam, rozpoczynając moją przygodę z questingiem.

W miarę pracy okazało się, że questy mogą powstać dosłownie w szczerym polu,
w miejscach zwykłych, pozornie nieatrakcyjnych, które przy bliższym poznaniu
nabierają nowych barw, okazują się ciekawe i tajemnicze.
Przyjeżdżając do Dziewina, mieliśmy sporą wiedzę na temat miejscowości,
barokowego pałacu i parku, który się tam znajduje, oraz wszechobecnej tutaj
przyrody. Mimo tego zaprosiliśmy do współpracy panią sołtys, która zna wiele
historii i tajemnic związanych z tym miejscem.
Najpierw przeszliśmy się po całej miejscowości, dokładnie spisując wszelkie
zasoby, jakie tylko zwróciły naszą uwagę. Bardzo skuteczna podczas takiej
wyprawy jest praca w grupie – jeśli samemu nie zauważysz jakiegoś szczegółu
krajobrazu, możesz być spokojny, że któryś ze współtowarzyszy na pewno go
zobaczy. Pod okiem charyzmatycznego trenera dostrzegaliśmy najdrobniejsze
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szczegóły, niepozorne niuanse architektury, natury i kultury, których nie widzieliśmy wcześniej, choć byliśmy w Dziewinie kilka razy. Po przygotowaniu swego
rodzaju mapy zasobów, bardzo uważnie wybraliśmy miejsce startu i zakończenia
wyprawy. Ułożyliśmy trasę, punkt po punkcie i wybraliśmy te informacje o każdym
z wybranych punktów na szlaku dziewińskiej wyprawy, które chcieliśmy przekazać.
Architektura krajobrazu, wygląd wsi i przyroda same w naturalny sposób ułożyły
się w trasę i jednocześnie historię do opowiedzenia uczestnikom wyprawy. Poddaliśmy się atmosferze miejscowości i poniekąd, w ciągu jednego deszczowego dnia,
udało nam się poczuć ducha tego miejsca. Następnie przygotowaliśmy pieczątkę
– symbol tej wyprawy, którą każdy odkrywca będzie mógł odbić, gdy dojdzie do
celu. Stempel oraz notes włożyliśmy do pudełka ukrytego potem w końcowym
punkcie trasy. W notesie można się wpisać oraz przybić pieczątkę z własnym
znakiem, logotypem. Na stemplu dziewińskiej wyprawy umieściliśmy rybaka
z trójzębem, który stał się dla nas symbolem tego miejsca, jego historii – kto zechce
przejść ten quest, na pewno odnajdzie w Dziewinie jego postać o dużo większych
rozmiarach.

Po pierwszych doświadczeniach z questingiem pragnie się powracać wciąż do tej
przygody – ach, poczuć się znów wędrowcem, pełnym zapału i nadziei na odkrycie
niezwykłej tajemnicy! Taki jest questing – wciągający, dający nowe, świeże spojrzenie na otaczający nas świat, na nasze podwórko, wieś, region. Życzę każdemu, by
nabrał wrażliwości i ciekawości świata, jaką daje praca nad questem.

ROZDZIAŁ IV

STUDIA PRZYPADKÓW – PRZYKŁADY LOKALNYCH PROJEKTÓW

ZWIĄZANYCH Z EKOTURYSTYKĄ I DZIEDZICTWEM
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Szlak Odry to ponad 700-kilometrowa sieć ścieżek
rowerowych, szlaków wodnych, tras pieszych i edukacyjnych, prowadzących przez najbardziej malownicze
zakątki Doliny Środkowej Odry. Główną oś szlaku
tworzy tzw. Rowerowy Szlak Odry, oznakowany
i biegnący po obu stronach rzeki od Oławy przez Wrocław aż do Kostrzynia. Największymi atutami szlaku
są liczne starorzecza, łąki zalewowe (Łęgi Odrzańskie – obszar proponowany do
programu Natura 2000), atrakcje turystyczne związane z historią tych terenów
oraz malownicze krajobrazy. Uruchomienie szlaku zainspirowało mieszkańców
do podjęcia działań związanych z ekoturystyką, edukacją ekologiczną, społeczną
ochroną przyrody, lokalnymi produktami i dziedzictwem kulturowym (ekomuzea).
Koordynatorem Szlaku Odry jest Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.

Szlak stanowi przykład, w jaki sposób inicjatywa typu „greenway” może pomóc
w wykorzystaniu profitów płynących z uczestnictwa w programie Natura 2000
zarówno dla środowiska naturalnego, jak też dla rozwoju społeczności lokalnych.
Głównym celem Szlaku Odry jest ukazanie turystom specyfiki przyrody obszarów
nadrzecznych oraz mozaiki kulturowej ziem leżących nad Odrą – rzeką graniczną.
Aby zrealizować to ambitne zadanie, wzdłuż osi głównej szlaku powstają liczne
atrakcje turystyczne, np.:
t 16 ścieżek edukacyjnych, prezentujących bogate zasoby przyrodnicze Doliny
Odry – starorzecza, łąki zalewowe, ujścia rzek, lasy łęgowe, naturalne siedliska
cennych gatunków ptaków (jak łabędź krzykliwy, ruda i czarna kania, trzmielojad,
żuraw, orzeł bielik itd.), Muzeum Łąki w Owczarach, Muzeum Bociana Białego
w Kłopocie;
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tekomuzea prezentujące historię osadnictwa i rozwoju kultury w Dolinie Odry na
przestrzeni wieków: czasy starożytne – Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach,
wczesne średniowiecze – Ekomuzeum Osady Dziadoszan w Wietszycach,
średniowiecze i barok – Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu i Ekomuzeum
Średzkie w Środzie Śląskiej.

W 2008 r. powstał przewodnik turystyczny
pt. Szlak Odry. W Krainie Łęgów Odrzańskich
wydany w ramach Programu PolskaTurystyczna.pl.
Publikacja ta jest pierwszą, która kompleksowo
opisuje Szlak Odry i Dolinę Odry na odcinku
Wrocław – Głogów. We wstępie do przewodnika
napisano: „Krainę Łęgów Odrzańskich można
zwiedzać na wiele sposobów. Na rowerzystów
czeka Rowerowy Szlak Odry, na piechurów
– szlaki piesze i ścieżki edukacyjne, na kajakarzy
– Kajakowy Szlak Odry. Miłośnicy ekoturystyki
i turystyki dziedzictwa zachwycą się nadodrzańskimi ekomuzeami. Smakosze docenią takie
kulinarne specjały jak konfitura z zielonych
pomidorów, dżem z marchwi albo słynne, wielokrotnie nagradzane w konkursach patisony ze
Ścinawy”.

P   
     S O
B   W

Mieszkańcy gminy Pęcław, nieposiadając środków finansowych na zakup nowych
kajaków, postanowili wykonać takie jednostki samodzielnie z drewnianej sklejki.
Wykonali trzy bardzo dobrej jakości kajaki, które do dziś obsługują wiele imprez
Szlaku Odry.
Realizator: Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański Zakątek”
D –  K D

Projekt zakłada pobudzenie aktywności wśród mieszkańców wioski Dziewin poprzez pracę nad zachowaniem wspaniałego niszczejącego dworu i parku we wsi.
Główni realizatorzy postanowili uporządkować park podworski i zorganizować
obchody Dnia Dziewina. Mieszkańcy zaczęli dzięki temu dostrzegać walory
swojej miejscowości i organizować się w zakresie rozwoju turystyki.
Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała
Ojczyzna”

23

E   . Z  

Ś O  R

Nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie postanowiło zająć się
aktywnością grupy kobiet i uporządkowaniem wsi. Jak na prawdziwe gospodynie
przystało, zorganizowano jarmark najsmaczniejszych w okolicy przetworów
oraz produktów owocowych i warzywnych. Furorę zrobił szczególnie jeden
– dżem z zielonych pomidorów. Owocowe Święto wpisało się w kalendarz imprez
nadodrzańskich.
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie.
Z     P

Przy szkole w Prochowicach od dawna straszyły fundamenty po nieukończonej
budowie. Było tak do czasu, kiedy kilku mieszkańców Prochownic postanowiło
zmienić ten stan i nieużytkowany obiekt zamienić w oazę zieleni, udostępnić
go turystom korzystającym z Rowerowego Szlaku Odry oraz do celów edukacji
ekologicznej.
Realizator: Zespół Bezpieczeństwa przy Gimnazjum w Prochowicach.
źródło: Szlak Odry. W Krainie Łęgów Odrzańskich,
praca zbiorowa, PolskaTurystyczna.pl, Kraków 2008

S Ż I D
Rowerowo-pieszy Szlak Żółwia i Dinozaura biegnie przez urokliwy rejon
Małopolskiego Przełomu Wisły, na styku Równiny Radomskiej, obrzeża Gór
Świętokrzyskich i Lubelszczyzny, a więc na styku województw mazowieckiego,
lubelskiego i świętokrzyskiego. Trasa ta stanowi także odcinek międzynarodowego Bursztynowego Szlaku Greenways.
Szlak jako kompleksowy przyrodniczo-kulturowy produkt turystyczny regionu
funkcjonuje w ramach Partnerstwa „Krzemienny Krąg”, a jego inicjatorem
i twórcą jest PTTK Oddział w Lipsku. Na szlaku odbywa się szereg cyklicznych
imprez kulturalnych i krajoznawczych, w tym wiosenny rajd rowerowo-pieszy
„W poszukiwaniu żółwia i dinozaura” i konferencja „Bursztynowym Szlakiem
przez Polskę” w Lipsku.

B S G8
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Bursztynowy Szlak Greenways to międzynarodowa
trasa dziedzictwa wiodąca wzdłuż cennego przyrodniczo i kulturowo historycznego traktu od Budapesztu
przez Bańską Szczawnicę po Kraków, a wkrótce dalej
Doliną Wisły po Morze Bałtyckie. Blisko 500-kilometrowy szlak rowerowy wraz z lokalnymi pętlami
tematycznymi eksponuje unikalne wartości zakątków
Bursztynowego Szlaku, ich przyrodę, tradycje, lokalną
8
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kuchnię, rzemiosło, sztukę, imprezy i jarmarki. Łączy nie tylko znane historyczne
miasta i inne obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
ale także ludzi i miejsca o bogatych i różnorodnych tradycjach kulturowych,
rękodzielniczych i kulinarnych.
Bursztynowy Szlak Greenways wiedzie prastarym traktem handlowym łączącym
Morze Adriatyckie z Bałtyckim, który spopularyzowali Celtowie, a rozwinęli
Rzymianie. Przez wieki starożytni kupcy wędrowali bursztynowym szlakiem,
wymieniając towary oraz informacje i idee. Wymiana handlowa łączyła ludzi
różnych narodów, religii i kultur. W oparciu o współczesny Bursztynowy Szlak
mieszkańcy terenów, przez które przebiega jego trasa, prezentują oraz udostępniają szerokiemu gronu podróżników swoje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
w sercu Europy Środkowej.

Tajemnicza i intrygująca nazwa „Szlak Żółwia i Dinozaura” powstała ze względu
na połączenie miejsc, w których występowały gady. Pierwszy z nich to zwierzę
wymarłe – dinozaur (allozaur), którego ślad znaleziono w okolicy Bałtowa w woj.
świętokrzyskim. Drugi to wymierający żółw błotny ze swoją ostoją na terenie woj.
mazowieckiego.

Słaby rozwój przemysłu pozwolił na zachowanie w tej okolicy prawie dziewiczego charakteru przyrody – małych poletek, lasów, łąk, czystych wód i utrzymanie
kilku rezerwatów. Wędrując szlakiem, można odpocząć od zgiełku miast, znaleźć
upragnioną ciszę, spokój, przyjaznych ludzi, piękne krajobrazy, rzadkie zwierzęta,
ptaki i rośliny. Na szlaku można spotkać ponad 300 gatunków ptaków, w tym 180
lęgowych, wśród nich tak rzadkie jak czapla siwa, orzeł bielik czy bocian czarny.
Turysta zafascynowany ornitologią znajdzie tu świetne stanowiska do obserwacji.
Miłośnicy przyrody mogą odwiedzić sześć rezerwatów, w tym Rezerwat „Borowiec” w dolinie rzeki Zwolenki – obszar należący do sieci Natura 2000. W bogatych w runo lasach regionu lipskiego jagody, grzyby i zioła zbierają nie tylko
mieszkańcy regionu. Czystość powietrza oraz mnogość roślinności spowodowały
rozwój pszczelarstwa, a aromatyczne miody z tego regionu są cenione i poszukiwane. Przepływające tędy rzeki, Kamienna, Krępianka, Zwolenka, Wisła, a także
jedna z najczystszych rzek w Polsce – Iłżanka, to raj dla miłośników wędkarstwa.
Na cotygodniowych jarmarkach kupić można płody ziemi z tradycyjnych upraw.
Miejscowe wyroby wędliniarskie o niezwykłych walorach smakowych stanowią
atrakcję regionalną. Tu też produkuje się słynne już w całej Polsce doskonałe białe
sery.
Na Szlaku Żółwia i Dinozaura znajdziemy też wsie znane z twórczości ludowej,
jak Boiska (wycinanki, pajączki, muzyka ludowa, rzeźby, malarstwo) czy Lucimia
słynąca z wyplatania wikliny. Są tu też miejsca utrwalone w literaturze albo chętnie
odwiedzane przez polskich pisarzy, choćby Zemborzyn (tło wydarzeń z Popiołów
Stefana Żeromskiego), Potoczek, w którym bywał Witold Gombroicz, czy Lipsko
– miejsce urodzenia Antoniego Gustawa Bema, wybitnego historyka literatury
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polskiej. Na szlaku nie zabraknie też cennych zabytków na czele z perłą architektoniczną regionu – kilkusetletnim Solcem nad Wisłą i zespołem klasztornym
oo. Reformatów z 1622 r. oraz malowniczo położonym Janowcem z zamkiem
z XVI w. Do innych ważnych miejsc zabytkowych wyeksponowanych na szlaku
należą m.in. Tarłów z kościołem pw. Świętej Trójcy z lat 1641–1647 r. i ruinami
synagogi, Wola Pawłowska z zabytkowym dworkiem modrzewiowym z początku
XX w. i Bałtów z pałacem książąt Druckich-Lubeckich z XIX w. Bałtów słynie
także z pierwszego w Polsce Parku Jurajskiego, zbudowanego na Źródlanej Wyspie
w widłach rzeki Kamiennej.

P S Ż  D
Długość: 86 km

Oznakowanie: niebieski szlak rowerowy PTTK (można go też pokonać pieszo)

Przebieg: Bałtów – Skarbka – Wólka Pętkowska – Tarłów – Zemborzyn – Pawłowice – Sadkowice – Raj – Solec nad Wisłą (stąd odnoga do Lipska przez Kazimierówkę
i Nowe Pole) – Kłudzie – Boiska – Białobrzegi – Jarentowskie Pole – Gniazdków
– Górki – Chotcza – Lucimia - Janowiec

D K –    9
Dolina Karpia obejmuje obszar znanego już w średniowieczu, historycznego zagłębia hodowli karpia. Stawy hodowlane z których największym jest Pilawa należąca do
kompleksu stawów Przeręb, zajmują setki hektarów, rozciągając się w dolinach Wisły, Skawy i Wieprzówki w woj.
małopolskim. Dolina Karpia leży na międzynarodowym
szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways. Obszar
dolnej części doliny Skawy i dolina Wisły w rejonie Zatora
są typowane do europejskiej sieci Natura 2000. W tym pięknym zakątku kraju
powstał projekt promocji marki ekoturystycznej „Dolina Karpia”.

O   „D K”
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Inicjatorami projektu „Dolina Karpia” były gminy Zator, Przeciszów i Spytkowice.
Później do grupy, która chce budować wspólny program rozwoju, dołączyły: Brzeźnica, Polanka Wielka i Osiek. Tych sześć gmin, położonych w południowej części
doliny Wisły i na Pogórzu Karpackim, postanowiło połączyć swoje siły i wspólnie
promować ten piękny zakątek naszego kraju. „Dolina Karpia” to program, który
obejmuje kilka połączonych ze sobą działań, mających na celu stworzenie spójnej
oferty turystycznej opartej na dostępnych zasobach środowiska naturalnego.
9

Informacje zaczerpnięto ze strony internetowej www.dolinakarpia.net
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W 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu Leader+ gminy zawiązały Lokalną
Grupę Działania – Stowarzyszenie „Dolina Karpia”.

Obecnie szereg działań wspierających rozwój ekoturystyki w Dolinie Karpia
realizują m.in. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo na rzecz
Ziemi oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Fundamentem projektu „Dolina Karpia” są wielowiekowe tradycje związane
z hodowlą karpia królewskiego z Zatora, sięgające czasów panowania Bolesława
Krzywoustego. W połowie XV w. Księstwo Zatorskie przeszło do Korony Polskiej
i odtąd królowie polscy otoczyli tę krainę, a zwłaszcza jej ryby, troskliwą opieką.
Mieszkańcy gminy Zator w celu promocji i upamiętnienia kilkusetletnich tradycji
hodowli karpia obchodzą każdego roku Święto Karpia.
Struktura stawów, ich historia oraz sposób prowadzenia gospodarki rybackiej na
stawach zatorskich decydują o ich niezwykłej bioróżnorodności przejawiającej się
m.in. występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków (ślepowrona, czapli
purpurowej, bąka, bączka, hełmiatki, zielonki, sieweczki obrożnej, wąsatki i rybitwy
białowąsej) oraz roślin (kotewki orzecha wodnego i grzybieńczyka wodnego). Bogactwo gatunków ptaków (łącznie 314 gatunków, w tym 180 lęgowych, czyli więcej niż
w większości parków narodowych) przyciąga ornitologów i amatorów fotografowania
dziewiczej przyrody z całej Europy. Ornitologiczny sezon turystyczny w tym rejonie
trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą na niezamarzającej Wiśle
gromadzą się znaczne stada ptaków.

Jazdę rowerem po Dolinie Karpia ułatwiają liczne szlaki rowerowe, o łącznej długości ponad 200 km, wytyczone przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Mają one
za zadanie połączenie najatrakcyjniejszych miejsc Kotliny Oświęcimskiej siecią
szlaków rowerowych, nawiązujących do przebiegających przez nią tras o znaczeniu
europejskim – EuroVelo 4 i Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways.

S K-M-W G10
Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways to międzynarodowy szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony
w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych,
konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych.
Główną jego osią jest 780-kilometrowa trasa rowerowa,
która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne
przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie
w sercu Europy Środkowej. Trasa zaczyna się w Krakowie
10

Więcej zob. www.krakow-wieden.pl
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na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i biegnie przez Dolinę Oświęcimską, ziemię
pszczyńską i Śląsk Cieszyński. Szlak prowadzi przez Beskidy na pograniczu polskoczeskim, a następnie przez Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do
Dolnej Austrii i Wiednia.
Mieszkańcy terenów wzdłuż szlaku sadzą lokalne gatunki drzew, aby zielony szlak
Kraków-Morawy-Wiedeń stał się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

C „P ”
P  to krajowy standard i system certyfikacji obiektów turystycznych i innych obiektów promujących zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych. Najważniejszym celem certyfikatu P  jest
długoterminowe polepszenie jakości usług i infrastruktury dla rowerzystów oraz turystów poruszających się na
rowerze w Polsce. Wśród korzyści dla firm i instytucji, które pozyskają certyfikat
trzeba wymienić przede wszystkim:
tPUS[ZNBOJFFLPMPHJD[OFHP[OBLVKBLPƽDJ
tXZSØǇOJFOJFTQPƽSØELPOLVSFODKJ
tQSF[FOUBDKƬPCJFLUØXOBNBQBDIJQS[FXPEOJLBDIUVSZTUZD[OZDI 
tVKFEOPMJDPOƤQSPNPDKƬOBTUSPOJFXXX

Polska pilotażowa edycja certyfikatu ruszyła w 2008 r. z inicjatywy Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska – Program Zielone Szlaki – Greenways. Podobne
certyfikaty są wdrażane w innych krajach europejskich – w Czechach, Niemczech,
Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech (zob. ramka).

Certyfikat P  może uzyskać każdy obiekt turystyczny (hotel,
pensjonat, restauracja, kwatera prywatna, gospodarstwo agroturystyczne, zamek,
restauracja, skansen, muzeum itp.) i nieturystyczny, który promuje zrównoważony
transport i który spełni określone kryteria. Obiekty ubiegające się o certyfikat
podzielono na pięć grup:
1. obiekty noclegowe,
2. punkty gastronomiczne,
3. kempingi i pola namiotowe,
4. atrakcje turystyczne,
5. inne obiekty promujące zrównoważony transport (instytucje oraz obiekty
handlowe i usługowe promujące transport zrównoważony i rowerowy).

S  –   ...

C    
  
t CZECHY – Cykliste Vitani, www.cyklistevitani.cz; ponad 700 certyfikowanych
obiektów wzdłuż zielonych szlaków – greenways,
t NIEMCY – Bett & Bike, www.bettundbike.de; ponad 4000 certyfikowanych
obiektów wzdłuż głównych szlaków,
t AUSTRIA – Radfreundliche Betriebe, www.weinviertel.at; ponad 200 certyfikowanych obiektów,
tSZWAJCARIA – Velotel, www.velotel.ch; ponad 100 certyfikowanych obiektów,
tDANIA – www.visitdenmark.com; ponad 100 certyfikowanych obiektów,
tCHORWACJA – Bike & Bed, www.bicikl.hr; ponad 100 certyfikowanych obiektów,
tWĘGRY – Happy Bike, www.happybike.hu.

. P 
E L11

Inicjatorami jego utworzenia i rozwoju były: Urząd Gminy
w Lanckoronie oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
„Na Bursztynowym Szlaku”. Ekomuzeum miało przyczynić
się do aktywizacji mieszkańców, ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości i sąsiednich wiosek tworzących gminę
oraz przywrócenia jej turystycznych tradycji. Za jego główną
atrakcję uznano wyjątkową drewnianą architekturę Lanckorone zabytkowe zabudowania podworskie, kościółki murowane i drewniane, liczne
przydrożne kapliczki i krzyże, jak również stanowiska charakterystycznej dla
Pogórza flory i fauny, w tym skupiska roślin i siedliska zwierząt objętych ochroną.
Złożyły się one na 18 wyznakowanych przystanków Ekomuzeum. Podjęto też
działania w celu tworzenia infrastruktury i dodatkowych atrakcji dla turystów, jak
trasa bryczek konnych. Stale trwają również prace nad zagospodarowaniem Góry
Zamkowej w Lanckoronie z ruinami zamku prowadzone przez Towarzystwo
Przyjaciół Lanckorony.

Dla zainteresowanych organizowane są warsztaty bibułkarskie, ceramiczne, haftu,
malowania na szkle, robienia świec czy wycinanek. Do ciekawych przedsięwzięć
należy rekonstrukcja stroju mieszczki lanckorońskiej czy odtworzenie markowych
produktów lokalnych – tradycyjnych trunków – jarzębiaku izdebnickiego i konife11

Więcej informacji na stronach www.lanckorona.pl i www.nbs.org.pl
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rynki. Ekomuzeum nawiązało współpracę z dwoma pensjonatami, które działały
jeszcze w okresie przedwojennym – „Tadeuszem” i „Zamkiem”. W nich można
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym niezwykle pomyślnym dla Lanckorony okresie, kiedy miejscowość była modnym letniskiem, popularnym głównie
wśród mieszczańskich i artystycznych środowisk Krakowa.
Projekt tworzenia ekomuzeum został wpisany do strategii
rozwoju gminy Lanckorona i jest wykorzystany jako szyld
do pozyskiwania środków, również na prowadzenie niezbędnych inwestycji, np. remontu nawierzchni rynku
w Lanckoronie. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” przejęło koordynację
Ekomuzeum i tworzy ofertę turystyczną w oparciu
o powołaną przez siebie firmę społeczną Horyzonty
ITD kawiarnię artystyczną „Café Pensjonat”.
Co roku organizowanych jest szereg imprez,
z których najważniejsze to: Jarmark Świętojański w czerwcu i Święto Aniołów „Anioł
w miasteczku” w grudniu.

Centrum informacyjno-dokumentacyjne Ekomuzeum zostało zorganizowane w izbie
muzealnej usytuowanej w rynku. Na rynku
postawiono też tablicę z mapą obiektów ekomuzealnych. Wydano serię ulotek
i dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik po Ekomuzeum Lanckorona.
Ponadto w przewodniku o Lanckoronie opublikowanym w serii „Polska
Turystyczna” znalazł się rozdział poświęcony Ekomuzeum. Szczegółowe
informacje można uzyskać w centrum prowadzonym przez Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”.

E W K12
Anita Smoląg

Ekomuzeum Wrzosowej Krainy prezentuje region
przekrojowo, mimo że dominuje w nim motyw pszczelarstwa oraz wielokulturowość, mająca swoje korzenie
w przesiedleniach ludności w okresie po II wojnie światowej. Mieszkańcy Wrzosowej Krainy to przesiedleńcy
ze wschodu i Polski centralnej, ale jest tu też znaczna
mniejszość łemkowska, przeniesiona na te obszary
w ramach akcji „Wisła”, czy społeczność jugosłowiańska.
Ta wielokulturowość i wielojęzyczność wpływa na specyficzny charakter tego
obszaru, co z kolei przekłada się na trwałe, materialne elementy kultury.
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W tekście wykorzystano materiały zawarte w poradniku Ekomuzea – idea, rozwój i funkcjonowanie,
Wyd. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica 2006.
12
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G P „W K”
Ekomuzeum Wrzosowej Krainy jest jednym z kluczowych programów prowadzonych przez Grupę Partnerską „Wrzosowa Kraina” na terenie gmin: Przemków,
Chocianów i Gromadka. Pierwsze próby powołania do życia ekomuzeum, jako
aktywnej formy ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na terenie działania Grupy Partnerskiej, pojawiły się pod koniec 2005 r. Zaowocowały one powstaniem zespołu roboczego ds. ekomuzeum, w którego składzie znajdują się przedstawiciele trzech gmin reprezentujący trzy sektory życia publicznego, jakimi są: organizacje pozarządowe, samorząd oraz biznes.
Inicjatywa ekomuzealna otrzymała specjalne wyróżnienie prestiżowej, środkowoeuropejskiej Nagrody Dziedzictwa 2006 (Heritage Award) na poziomie krajowym
(konkurs organizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Environmental Partnership For Sustainable Development). Nagroda ma na celu wyróżnianie lokalnych inicjatyw partnerskich, które pokazują, jak łączyć ochronę przyrody
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości. Ekomuzeum
Wrzosowej Krainy, jako program partnerski, zostało również docenione przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego – otrzymało nagrodę w konkursie na
Najlepszą Inicjatywę Publiczną Dolnego Śląska w 2006 r.

Ekomuzeum Wrzosowej Krainy13 składa się z pięciu elementów. Pierwszym
z nich jest nawiązanie do bogatych, wielowiekowych tradycji pszczelarskich
regionu wschodniej części Borów Dolnośląskich. Historia pszczelarstwa, od bartnictwa do pasiecznictwa, prezentowana jest w jednym z punktów ekomuzealnych
– w Pasiece „Maja” w Krępie. To również miejsce, w którym można skorzystać
z apiterapii, wziąć udział w warsztatach odlewania świec z wosku pszczelego oraz
dowiedzieć się, dlaczego woskowe świece mają różne zabarwienie, jakie knoty są
najbardziej odpowiednie do świec, świece o jakich kształtach najlepiej się spalają.
Przy Pasiece „Maja” funkcjonuje również sklepik, w którym można kupić produkty
pszczele oraz różne gatunki miodów.

Kolejna część składowa Ekomuzeum związana jest z łowiectwem i myślistwem,
czyli tym, co także bardzo wyraźnie charakteryzuje obszar Wrzosowej Krainy.
W Domu Leśnika w Duninowie przedstawiono historię łowiectwa w Borach
Dolnośląskich, ukazano cząstkę tego, co związane jest z łowami, leśnictwem
i pięknem przyrody. W kolejnym punkcie ekomuzealnym turysta może przekonać
się, że tradycje i obyczaje łowieckie są świadectwem na to, że polowania zarówno
przed wiekami, jak i dziś, są czymś więcej niż tylko zdobywaniem pożywienia,
sposobem ochrony przyrody lub aktywną formą spędzania wolnego czasu, to także
nauka szacunku dla przodków i ich dokonań. W Domu Leśnika na gości czekają
m.in. smakowicie przyrządzane przez gospodarzy potrawy myśliwskie.
13
Symbolicznego otwarcia Ekomuzeum Wrzosowej Krainy dokonano 22 września 2006 r. w Pasiece
„Maja” w Krępie w ramach obchodów VII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.
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Wędrując szlakami Wrzosowej Krainy, nie można ominąć kolejnej atrakcji
– Wrzosowej Chaty w Borówkach. Stoi ona na skraju Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego w malowniczym leśnym otoczeniu. Pod jej dachem prezentowane
jest bogactwo runa leśnego. Tu też odbywają się warsztaty zielarskie, podczas
których tworzy się własne kompozycje zapachowe na bazie lawendy i innych ziół
z przydomowego zielnika właścicielki Wrzosowej Chaty. Miejsce to może stanowić także punkt wyjścia do pobliskiego rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki”
czy na „Ścieżkę zmysłów”, wyłożoną zróżnicowanym materiałem pochodzenia
naturalnego – spacerując po niej boso, można poczuć charakterystyczne cechy
tego materiału.

Obszar Wrzosowej Krainy zamieszkiwany jest przez sporą mniejszość łemkowską.
Stąd też pomysł na zorganizowanie w ramach Ekomuzeum Wrzosowej Krainy
Spotkań z wielokulturowością. Jednym ze specyficznych przejawów zachowań
kulturowych Łemków jest malowanie pisanek wg tradycji łemkowskich. Pisanki,
oparte na etnicznym wzornictwie, zachowały niezwykle bogatą ornamentykę
i stanowią perełkę kulturową Wrzosowej Krainy. Można się o tym przekonać,
biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez Łemkinie z Koła Stowarzyszenia
Łemków w Przemkowie.

Lekcje w przyrodzie – Spotkania z przyrodą i regionem – to kolejne ogniwo
Ekomuzeum. Wschodnia część Borów Dolnośląskich to niezwykle bogaty przyrodniczo obszar. Na niżu Śląska nie ma drugiego obszaru o takiej różnorodności
środowisk. Dlatego z myślą o dzieciach, młodzieży i miłośnikach przyrody,
na utworzonych ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych prowadzone są Lekcje
w przyrodzie, czyli zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczo-regionalnej. Ścieżki Wrzosowej Krainy poświęcone są rozmaitym zagadnieniom, m.in. życiu ptactwa wodno-błotnego na przykładzie rezerwatu przyrody
„Stawy Przemkowskie”, ostojom leśnym w lasach przemkowskich, tropieniu
śladów zwierząt w Wilkocinie i obcowaniu z przyrodą na „Ścieżce zmysłów”
nieopodal rezerwatu „Torfowisko Borówki”. Można też wybrać się na spacer
po „Uroczysku Czarne Stawy”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę instruktorów edukacji ekologicznej. Co roku ok. 1500 dzieci korzysta
z zajęć terenowych we Wrzosowej Krainie.
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Elementem spajającym Ekomuzeum jest cykl imprez połączony w jedną, wspólną całość i ukazujący bogactwo przyrodniczo-kulturowe Wrzosowej Krainy.
Wędrówkę można rozpocząć od uczestnictwa w Spotkaniach Czterech Kultur,
które odbywają się w Gromadce. Spotkania są wielobarwną imprezą, podczas
której publiczność ma okazję zapoznać się z tradycjami oraz sztuką ludową
poszczególnych mniejszości narodowych Wrzosowej Krainy. Atrakcją są także
warsztaty rękodzielnicze odbywające się w trakcie Spotkań Czterech Kultur.
Następnym chronologicznie świętem jest Dzień Jagody w Chocianowie. Ta
lipcowa impreza to święto „jagodowego zagłębia” Wrzosowej Krainy, na którym
prezentowane jest bogactwo runa leśnego. Uczestnicy Dnia Jagody mogą poznać
smak niespotykanych potraw, ciast i nalewek wytwarzanych z jagód. Przełom
lipca i sierpnia to czas Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie.
Jest to wydarzenie kulturalne, ale również przedstawienie zachowanej kultury,

S  –   ...

tradycji, obyczajów oraz pieśni z cerkwi greckokatolickiej. Sierpień we Wrzosowej
Krainie kojarzy się także z kwitnieniem wrzosów. Wtedy też odbywa się Święto
Wrzosu w Borówkach. Jest to impreza o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
Dla gości przygotowywane są liczne atrakcje, w tym stoiska z niepowtarzalnymi
produktami lokalnymi. Z kolei w ostatni weekend września organizowane jest
ponadregionalne Święto Miodu i Wina w Przemkowie, którego tradycją jest
ogólnopolski Bieg po Miód, w którym każdy, kto dobiegnie do mety, otrzymuje
czarkę miodu. Podczas tej imprezy Przemków staje się niekwestionowaną miodową
stolicą Dolnego Śląska. Jest to raj dla miłośników tego, co wytwarzają pszczoły
i winoroślarze.
Jak widać, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy odpowiada nie tylko na potrzeby
mieszkańców, ale również turystów, wnosząc pozytywny wkład w ożywienie
lokalnej gospodarki. Wspólne projektowanie i tworzenie Ekomuzeum integruje
mieszkańców, a świadomość i duma z wartości wspólnego dziedzictwa przyczynia
się do budowania więzi i wzmacniania lokalnej tożsamości. Ekomuzeum Wrzosowej Krainy daje możliwość obcowania z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym
wschodniej części Borów Dolnośląskich. Autentyczność miejsca i jego mieszkańców połączona jest z przyrodą, kulturą, historią i teraźniejszością. Warto więc wziąć
udział w tym niezwykłym spotkaniu.

E 
Program Ekomuzea Bieszczadzkie (wcześniej: Bieszczadzki Zespół Architektoniczno-Przyrodniczy) prowadzony jest w ramach Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady”. Jego celem jest podejmowanie działań służących ochronie i rewitalizacji krajobrazu architektoniczno-przyrodniczego, a także stworzenie sieci
ekomuzeów zainicjowane w roku 2005 przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo
dla Środowiska. Ekomuzea bieszczadzkie powstają na szlaku Zielony Rower –
Greenway Karpaty Wschodnie.

Tworzenie ekomuzeów bieszczadzkich opiera się w sporej części na doświadczeniach najbardziej zaawansowanego ekomuzeum – „Trzy Kultury” w Lutowiskach.
Podczas tworzenia tego Ekomuzeum wypracowano „Bieszczadzki Model
Tworzenia Ekomuzeum”.
Ekomuzeum „Trzy Kultury”14 powstało dzięki zaangażowaniu
grupy inicjatywnej przy Zespole Szkół w Lutowiskach. Inicjatywa
realizowana jest na obszarze i w okolicach miejscowości Lutowiska
– siedziby gminy bieszczadzkiej. Jednak z racji na zdecydowanie
partnerski charakter przedsięwzięcie powiązane jest z wieloma
podobnymi działaniami w całych Bieszczadach, a także na przygranicznych obszarach Słowacji i Ukrainy.

14

Ekomuzeum „Trzy Kultury” otwarto uroczyście 22 września 2006 r.
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Nazwa „Trzy Kultury” nawiązuje do czasów sprzed II wojny światowej, kiedy
Lutowiska zamieszkiwane były przez żyjących zgodnie Żydów, Ukraińców
i Polaków. Wydarzenia historyczne bezpowrotnie tę harmonię zniszczyły. Najpierw eksterminacja Żydów podczas okupacji hitlerowskiej, później działalność
UPA oraz akcja „Wisła” po wojnie i wysiedlenie ludności ukraińskiej sprawiły,
że rdzenna społeczność Lutowisk przestała istnieć, zniszczona została również
większość obiektów kultury materialnej. Lepsze czasy przyszły tylko dla przyrody, która jest dziś największą atrakcją całych Bieszczadów. Ekomuzeum „Trzy
Kultury” ma przypominać obecnym mieszkańcom gminy Lutowiska i wszystkim
przyjezdnym o wielokulturowości tych terenów oraz zachęcać do wnikliwszego
poznania i poszanowania innych niż własna kultur, tradycji i religii.

Obecnie Ekomuzeum obejmuje 13-kilometrową ścieżkę historyczno-przyrodniczą
oraz 14 rozproszonych w terenie atrakcji, a wśród nich arboretum przyszkolne,
kirkut, cerkwisko i cmentarz greckokatolicki, kilka chyż bojkowskich, ruiny synagogi, starą szkołę polską i żydowską, punkty widokowe i siedliska bieszczadzkich
roślin i zwierząt. Ofertę Ekomuzeum uzupełniają stałe i czasowe ekspozycje,
galeria i sklepik bieszczadzkich produktów lokalnych, baza noclegowa i gastronomiczna. Ekomuzeum nie tylko można zwiedzać z przeszkolonym przewodnikiem
– pieszo, na rowerze czy konno, ale także można doświadczyć kultury bieszczadzkiej poprzez udział w warsztatach rękodzielniczo-artystycznych oraz lokalnych
imprezach i widowiskach15.

N  E „T K”
Ekomuzeum „Trzy Kultury” otrzymało w roku 2005 certyfikat „Zielony Rower”
przyznawany przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska inicjatywom,
które:
t przyczyniają się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz
są zgodne z ideą programu Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie,

t są atrakcjami turystycznymi dostępnymi dla turystów indywidualnych i grupowych,
t są rekomendowane przez Grupę Partnerską „Zielone Bieszczady”

W roku 2006 Ekomuzeum zdobyło Grand Prix w ramach prestiżowej Środkowoeuropejskiej Nagrody „Heritage Award” w kategorii „Lokalne Inicjatywy na rzecz
Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego” – nagroda przyznawana jest
przez międzynarodowe stowarzyszenie Environmental Partnership for Sustainable
Development.
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15

Więcej informacji na stronie www.trzykultury.org
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W wyniku dotychczasowych działań kilka bieszczadzkich społeczności lokalnych
podjęło inicjatywy związane z tworzeniem produktów ekoturystycznych
wykorzystujących zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze w oparciu o idee
ekomuzeum. Dotychczas w Bieszczadach powstało pięć ekomuzeów. Ponadto
zawiązały się grupy inicjatywne na rzecz utworzenia ekomuzeów w kilku innych
miejscowościach bieszczadzkich. Tworzące się ekomuzea bieszczadzkie to m.in.:
tEkomuzeum „Hołe” w Dźwiniaczu Dolnym,
tEkomuzeum „W krainie Bojków” w Zatwarnicy,
tEkomuzeum „Śladami cerkwi” w Czarnej,
tEkomuzeum „W krainie bobrów” w Orelcu,
tEkomuzeum „Zielony cień” Marii Czerkawskiej.

Zarówno istniejące, tworzone, jak i planowane ekomuzea bieszczadzkie są przykładem lokalnych przedsięwzięć partnerskich. Bardzo ważne dla rozwoju Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” jest nie tylko stałe wspieranie i stymulowanie
ich rozwoju, ale przede wszystkim stworzenie sprawnie działającej sieci współpracy
opartej o te inicjatywy.

I   
Cykliczne i okazjonalne imprezy to istotna część każdego ekomuzeum. Są organizowane dla uatrakcyjnienia i promocji oferty ekomuzeum, ale także w celu
zapoznania zwiedzających z lokalnymi zwyczajami i tradycjami.

Imprezą, która stała się inspiracją do powstania bieszczadzkiego Ekomuzeum
„Hołe”, jest  „Ś ”  D D. Nawiązując do
tradycji domowego wypieku chleba, gospodarz gospodarstwa agroturystycznego
„U Flika” – Roman Glapiak – organizuje corocznie w sierpniu jedyną taką imprezę
w województwie podkarpackim, na której w sposób tradycyjny, wg dawnej receptury,
na liściach chrzanu i kapusty, piecze się chleb w specjalnie zbudowanym do tego celu,
opalanym drewnem piecu.
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. P  P  –  
Q –   – „R D”

GDZIE TO JEST ?
Dziewin – wieś położona na Szlaku Odry, otoczona niezwykle cennymi przyrodniczo lasami łęgowymi. Stara osada rybacka słynie z dworku renesansowego
oraz wyjątkowej gościnności mieszkańców, którzy co roku organizują plenery
malarsko-rzeźbiarskie dla artystów z całej Polski. Miejscowość szczyci się jedną
z nielicznych na Dolnym Śląsku Galerią Wiejską.

JAK DOJECHAĆ?
Jedź drogą nr 372 ze Ścinawy do Prochowic, 4 km za miastem, gdy ujrzysz rzeźbę
rybaka, skręć w lewo do Dziewina. Przejedź całą wieś, aż dotrzesz do starorzecza.
Tu możesz zaparkować samochód. Zbliż się do wody i rozpocznij tu swe przygody!
CZAS PRZEJŚCIA: ok. 1 godz.
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TEMATYKA
Wyprawa po skarb w Dziewinie, ukaże wam piękno przyrody, krajobrazu i bogatą historię tego miejsca. Zapoznacie się z dorobkiem kulturalnym i pasją
mieszkańców wsi. Podczas wędrówki będziecie poszukiwać ukrytych liczb oraz
odgadywać nazwy roślin. Ścieżka na pewnym odcinku prowadzi po gruntowej
nawierzchni, ale w większości po chodniku i starej drodze z kocich łbów.

S  –   ...

Q

Dwa wysokie drzewa niech przyciągną Cię,
byś przekroczył ich bramę i ku wodzie zbliżył się.
Starorzecze Odry przed sobą widzisz,
której biegu zmienność może każdego zadziwić.
Legenda rzecze o Wielkim Napoleonie,
który miał zostawić skarby w zimnych wodach toni.
Spójrz raz jeszcze na drzewa, które minąłeś,
by spisać ilość liter w ich nazwie, jak przystoi.
______

1

Gdy się plecami odwrócisz do zwierciadła wody,
obierz na dębów linię kierunek nowy.
Policz, ile drzew wzdłuż niej widzisz, 2
aby sprawdzić, czy widok ten jest prawdziwy.

rys. Paweł Żyluk

Podążaj w górę kamienną drogą,
aż napotkasz strażnika Odry Siwosza minę srogą.
Od czasów gdy słowiańskie plemiona tu zamieszkały
i z połowów ryb się utrzymywały,
to od niego tradycja ta swój początek wzięła,
by Dziewin zdobiły drewniane dzieła.
Na Siwosza plecy zerknij, jeśli masz chęć,
tam ukryty odnajdziesz numer. 3
Idąc w górę traktem piaszczystym,
odnajdziesz szlachcica z napojem złocistym.
On, świętując, Cię przywita,
gdyż nadchodzi 800-letnia Dziewina rocznica.
Popatrz na niego odważnie,
ile zmarszczek ma na czole, kto zgadnie? 4
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A teraz obróć się, na dół i w górę podążaj,
gdzie wieża kościoła w niebo się wdrąża.
Frasobliwy Pan tam już czeka,
byś policzył literki w pierwszym rzędzie z daleka.

5

Miń trzy owce po lewej i wypatruj z prawej proroka,
który kamienne – choć z drewna – tablice dzierży na wysokość oka.
Gdy zliczysz sumę wszystkich przykazań, 6
do skarbu się zbliżysz, jak los wskazał.
Kilka kroków dalej jego wzroku nie unikaj,
gdy odkryjesz
7 bramę strażnika, którą minąć należy
i jeszcze parę stóp przebieżyć.
Po prawej stronie na stodoły szczycie
jest data, kiedy rozpoczęła ona swoje życie.
Ostatnią cyfrę zapamiętaj
8 dokładnie
i podążaj wzdłuż ścian przykładnie.
Teraz na lewo przejść musisz, gdzie
kamienny mur niknie w ścieżki głuszy.
45 kroków wzdłuż niego zrób,
tam ujrzysz białej topoli cud.
Idąc dalej traktem głównym,
mur wypełni cegieł szpaler równy.
Doprowadzi Cię pod administratora domek
otulony w puchaty winobluszczu sweterek.
Mur za domem łukiem wiedzie,
aż do sekretnego ogrodu Cię powiedzie.
Przeznaczenia swego nie oszukasz
i następnej bramy w ogrodzie
poszukasz.
Pozwól drodze pod nią przejść,
by przenieść się w historii wieść.
Przed wiekami władali dworkiem możni hrabiowie.
Dziś Polski symbol ma tu swoją ostoję.
Popatrz dokładnie w każdą ze stron
i zapisz – ile widzisz pod niebem koron?
9
Przy pałacu ścieżka poprowadzi Cię,
aż ujrzysz na lewo dawnych drzwi cień.
Nad nimi w kamieniu wypatruj daty wyrytej,
by zapisać wartość ostatniej cyfry ukrytej. 10
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A teraz cofnij się i dumną pozę przyjm.
Wychodząc z ogrodu, metalową bramę miń.
Na wprost, za drogą, szeroki widok wielu skusi
– to łąk bogactwo, gdzie Odra wody wiosennie wylewać musi.
Stąd niech Cię nogi w podróż powrotną zanieść chcą
do centrum wioski – tam skarb ktoś ukrył, choć nie Napoleon.

S  –   ...

Gdy Galerię po prawej już będziesz miał,
stań i pomnij liczby, których w wyprawie zebrałeś na schwał.
Trudne zadanie rozpocząć już czas,
by dotrzeć do skarbu, a nie w las!
Galerię za plecami miej
i pomnożyć cyfry trzecią ___ z czwartą ___ chciej = ___ .
Suma to ilość kroków, które do przodu przejdziesz,
zanim do następnej rachuby podejdziesz.
Obróć się w lewo ostrożnie,
by wykonać kolejne mnożenie:
dziewiątą __ z szóstą mnóż ___ = ___
Jesteś gotowy już?
Wynik powie Ci, ile kroków na północ stawić trzeba,
by znów odwrócić się tyłem i na południe według ósmej cyfry ___ przebieżać.
Sprawdź pierwszą cyfrę ___ i pójdź tyle kroków w przód,
ale pamiętaj – dokładnie na wschód!
Uważnym bardzo teraz być należy,
gdyż skarb szukany bardzo blisko Ciebie leży!
Zapraszamy do odwiedzenia Galerii po drugiej stronie drogi!
Niech tam odpoczną twe zmęczone nogi.
Zapamiętaj nazwę tej wsi,
bo zechcesz niebawem wrócić tu, by następny odbyć quest!

M  

D
Opracowanie: Agata Chwiszczuk, Marta Kamińska, Marta Jemontt-Skotis,
Krzysztof Szustka
Konsultacje merytoryczne: Steven Glazer
Przygotowanie: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
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Q –   – „B ”
GDZIE TO JEST ?
Quest odbywa się na terenie wsi Mirostowice Dolne w gminie Żary w południowej części woj. lubuskiego, w samym sercu Borów Dolnośląskich. Wyprawę
należy zacząć na parkingu przy świetlicy wiejskiej.

JAK DOJECHAĆ?
Jeśli jedziesz od Żar drogą na Przewóz, skręć w kierunku Łazu, a później Mirostowic Dolnych. Jeśli jedziesz autostradą, zjedź z niej na Żary, a następnie skręć na
Mirostowice Górne i później Mirostowice Dolne. Gdy do centrum wsi się zbliżysz,
przy świetlicy parking odnajdziesz, tu zatrzymać zechciej się, przygody twej start
tutaj będzie.
CZAS PRZEJŚCIA: 1 godz.
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TEMATYKA
Wyprawa Odkrywców „Brunatny skarb” prezentuje dawne miasteczko górnicze
położone w Borach Dolnośląskich. Na każdym kroku spotkać tu można elementy
związane z życiem górniczym tej osady. Życzymy dobrej zabawy!

Q

S  –   ...

rys. Antoni Bok

W zielonym trójkącie przy tablicy Ekomuzeum stojąc,
idź w górę, gdzie bramy kościoła otworem stoją.
Przechodząc pod tablicą z datami historii, idź w prawo, gdzie wieża
od 1798 roku czas w Mirostowicach odmierza.
Stąpając dalej po brukowej kostce, dojdziesz
do miejsca, gdzie święta Barbara
dumnie nad __ __ __ __ __ __ stoi
1
i brać górniczą przez wieki chroni.
Spod kościoła z Barbarą świętą
idziemy w dół białymi schodkami,
a obok mijamy parking z autami
Od parkingu odlicz kroków 150.
Ujrzysz __ __ __ __ __ __ .
2
A pod nim Lubatkę mętną.
Lubatka wielkim ciekiem była,
kiedy kopalnia zlewnię z niej robiła.
Rzeczka płynie, transformator świeci,
nasza droga w prawo leci.
Kamienne dzieci w domu gór __ ika.
3
Za mostkiem szukaj dębu z d __ utem wyrobnika.
4
Po lewej lasek przy drodze blisko,
gdzie kopalniane było wyrobisko.
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Zrób zwrot przez ramię,
miń dąb liną związany,
skieruj się w lewo na mostek drewniany.
Przejdź przez Lubatkę,
na skraju dróg stań, gdzie asfaltu toń.
Zobaczysz znów kościół,
w jego stronę goń,
rozglądaj się przy tym wokoło.
Zielona tablica Ekomuzeum zaprasza wesoło.
W tym to muzeum Pan Tomasz włada,
górnicze dzieje z pasją opowiada.
Tablica z napisem zawiera wskazówkę,
spójrz w górny róg lewy na logo Fundacji.
Na końcu wyrazu czwarta litera, na raz, dwa, trzy to będzie ____ .
5
Wróć na drogę asfaltową
i za plecami zostaw tablicę metalową.
Podążaj prosto, zobaczysz drogę,
na którą skręć przez lewą nogę.
Teraz szybciutko do głównej bramy,
po prawej mijając bialutki domek mały.
A na nim napis rzuca się w oczy,
pierwsza litera nasze hasło kończy __ __ __ __ .
6
Wchodzisz na stadion, gdzie w wolnej chwili
tutejsi górnicy się fajnie bawili.
W niebieskim budynku się przebierali,
M  
a potem cierpliwie na transport czekali.
Jesteś już u celu. Rozejrzyj się wokoło.
Przed Tobą barak sztygara,
przed nim podłoga drewniana,
a pod nią skarb górników ukryty
kopalni o nazwie __ __ __ __ __ __ .
1 2 3 4 5 6

D
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Opracowanie: nauczyciele z Borów Dolnośląskich oraz Agata Chwiszczuk
i Krzysztof Szustka
Przygotowanie: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
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Q „O  L”

GDZIE TO JEST ?
Quest odbywa się na terenie Lanckorony w woj. małopolskim. Wyprawę należy
zacząć od kawiarni „Café Pensjonat” przy rynku.

JAK DOJECHAĆ?
Lanckorona jest położona 40 km na południe od Krakowa, dojazd samochodem
zajmuje ok. 30 min. Dojeżdżają tu także mini-busy. Można również przyjechać
pociągiem do Kalwarii Zebrzydowskiej (stacja Kalwaria-Lanckorona), skąd czeka
nas godzinny spacer (ok. 4 km) lub 30-minutowa wycieczka rowerowa (po dość
stromych zboczach) do miasteczka na wzgórzu.
CZAS PRZEJŚCIA: 1 godz.

TEMATYKA
Quest „O zabudowie Lanckorony” jest ścieżką dydaktyczną poświęconą architekturze, historii i tradycji tego magicznego miejsca. Mieszkańcy i turyści bawią się
w questing, a zabawę tę postrzegają jako znakomitą formę spędzania czasu
wolnego dla całych rodzin.
Kierując się mapą i ukrytymi wskazówkami, znajdź zagadkowe miejsca w Lanckoronie. Godzina z questem pomoże Ci odkryć i zdobyć cenne informacje na temat
dziedzictwa kulturowego Lanckorony oraz znaleźć skarb.
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Q

Witaj nasz gościu w Lanckoronie,
Oprowadzimy Cię po jej „drewnianej” stronie.
A teraz poświęć trochę uwagi swej,
dlaczego quest chcemy mieć w wiosce tej.
P
Korytarz w „Café Pensjonat” opuszczasz już,
osiem kamiennych schodów poprowadzi Cię w dół.
Stoisz na ryneczku Lanckorony,
gdzie Kazimierz Wielki ufundował kościół i zamek wielki
oraz nadał prawa miasteczku w 1359 roku.
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Zanim ruszysz w drogę,
weź to za przestrogę!!
Obróć się ku nazwie „Café”.
Znajdziesz w ścianie wyrytą kamienną tabliczkę.
Spisz pierwszą jego litereczkę,
będzie ona pierwszą literą hasła twego [__] .
1
Pierwsza litera nazwy lokalu to dziesiąta hasła [__] .
Niech Cię nie zwiedzie ta nazwa.
10

S  –   ...

Po kamiennym bruku
idąc w dół na wschód,
po lewej stronie rynku
odkryjesz domek cud.
Gdy tym pokryta ta chata,
znaczy to, że kieszeń domownika bogata.
Czwarta litera słowa tego stanowi piątą hasła twego __ __ __ [__] .
5
Sąsiednia chatka w nieba kolorze kolejną
literkę znaleźć Ci pomoże.
Gdy deszcz i śnieg na jarmarcznych handlarzy obficie padał,
dach chatek lanckorońskich
handlującym i kupcom schronienie dawał.
Ze słowa schronienie pierwszą literę weź jego,
a da Ci czwartą hasła twego [__] .
4
Przed Tobą najstarszy budynek,
a w nim muzeum mieści się.
I choć pożary nieraz całe miasto strawiły,
to ten dom anioły ocaliły.
Pod dachem zwisa szyld,
tam podpowiedź mieści się.
Weź z tej nazwy ostatnie litery
dwie i na koniec hasła wstaw je __ __ __ __ __ __ [__] [__] .
11 12
Na środku miasteczka
plac mieści się,
gdzie podczas jarmarków
handlowano i bawiono się.
A czasem nawet anioł do miasteczka przyleci,
cieszą się wtedy wszystkie dzieci.
Wokół ryneczku wiele __ __ __ __ __ __ __ [__] __ mieści się,
tam każdy kupiec wystawia się.
2
Przedostatni wyrazu znak w drugie miejsce hasła wstaw.
Na południowy wschód
według mapy kieruj się,
gdzie odkryjesz do hasła (tajemnicze) litery dwie.
Podążaj drogą, gdzie kamień zanika,
a płytki pojawiają się. Ku magicznej studni kieruj się.
Siódma i dziewiąta w haśle to bliźniaczki dwie,
w nazwie postaci wiszącej nad studnią odnajdziesz je. [__]
7, 9
A teraz odwróć się i do miejsca, z którego przyszedłeś, udaj się.
Zmierzaj ku górze, gdzie napotkasz schodów sześć,
Pokonaj je i do celu zbliżysz się.
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Trzecią literę hasła znajdziesz na drogowskazie,
to pierwsza litera słowa – rysunek Ci ją wskaże. [__] __ __ __ __
3
W stronę kościoła następnie udaj się,
tam dwudziestu dwóch schodów spodziewaj się.
Na szczycie przepiękne widoki są,
lecz do hasła w górę kieruj uwagę swą.
Tam na górze symbol wiary jest,
z jego nazwy drugą i piątą literę weź,
po czym pierwsza z nich szóstą w haśle jest,
a tę drugą umieść, gdzie wolne miejsce jest.
__ [__] __ __ [__]
6
8
Powróć do budynku najstarszego i odszukaj sprzęt z hasła twego.
Tam za skarbem rozejrzyj się.
H
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M  
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Opracowanie: Krystian Pilch, Beata Szydłowska, Agnieszka Słowik,
Renata Bukowska, Miłosława Nizińska
Konsultacje merytoryczne: Steven Glazer
Przygotowanie: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym
Szlaku”

ROZDZIAŁ V

ROLA MAŁYCH GRANTÓW

W POBUDZANIU INICJATYW LOKALNYCH

Anna Woźniak

Fundusz Partnerstwa (www.funduszpartnerstwa.org.pl) został utworzony, by
poprzez realizację konkursów małych dotacji, pomoc szkoleniową, doradczą
i informacyjną wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju animowane
przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu programów wsparcia finansowego (konkursy dotacyjne).
Priorytetem są małe i lokalnie działające organizacje pozarządowe oraz inicjatywy
powołania nowych stowarzyszeń i fundacji.
Staramy się zachęcać społeczności lokalne do podejmowania i wdrażania oddolnych inicjatyw promujących dobre rozwiązania ekologiczne, które, choć często
małe, w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony dziedzictwa przyrodniczokulturowego regionów, poprawy wizerunku miejscowości i m.in. zmiany postaw
społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami środowiska. Takie inicjatywy
podejmowane wysiłkiem całych społeczności, zebrane, usystematyzowane i wskazywane jako dobre praktyki, dają olbrzymi efekt środowiskowy i przyczyniają się
do globalnej ochrony klimatu. A odpowiednio zorganizowany konkurs małych
dotacji to najskuteczniejsza metoda aktywizacji społeczności lokalnych.
Nasze programy dotacyjne obudowane są wsparciem merytorycznym na każdym
etapie procesu dotacyjnego – od planowania działań i pisania wniosku o dotację
aż do rozliczenia dotacji i planów kontynuacji działań. Dają możliwość prostego
aplikowania i jednocześnie możliwość nabycia umiejętności pozyskiwania
środków ze źródeł bardziej wymagających niż Fundusz Partnerstwa, np. środków
unijnych. Równocześnie włączamy do współpracy i rozwoju programów mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, gmin i biznesu. Na bieżąco
doskonalimy wykorzystywane instrumenty wsparcia, dbając o ich wysoką jakość
i efektywność. Swoje funkcjonowanie opieramy na przejrzystych, przyjaznych
i prostych procedurach, propagując działalność grantodawczą prowadzoną na
zasadach bezstronności, otwartości i partnerstwa.
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Fundusz Partnerstwa poprzez realizowane konkursy małych dotacji:

twspiera i pobudza praktyczne inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym w całej Polsce,
tpomaga w tworzeniu mechanizmów finansowania inicjatyw i projektów proekologicznych,
tpromuje dobre przykłady projektów proekologicznych, angażujących otoczenie,
tbada potrzeby społeczności lokalnych i lokalnych organizacji pozarządowych
i szkół,
twspółpracuje z liderami lokalnymi, pomagając im w mobilizowaniu zasobów
niezbędnych do działania,
tdoradza organizacjom pozarządowym i szkołom, jak działać skutecznie i efektywnie,
tdoradza, jak przygotować projekty proekologiczne i sprawnie nimi zarządzać,
tstanowi źródło finansowania dla inicjowania projektów proekologicznych.
Jednym z programów dotacyjnych jest Fundusz Kropli Beskidu, którego celem
jest włączanie społeczności Beskidu Sądeckiego w działania na rzecz ochrony
zasobów wodnych. Jednocześnie Fundusz działa zgodnie ze strategią społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR). Każdy pomysł jest dobry, trzeba tylko
odpowiednio zaplanować jego realizację.

Na realizację inicjatyw mających na celu ochronę środowiska i osiąganie zrównoważonego rozwoju Fundusz Partnerstwa od 2004 r. przyznał ponad 350 dotacji na
łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci pozyskali
dodatkowe wsparcie o wartości przekraczającej 4 mln zł.

Elżbieta Tomczyk-Miczka, „Dziennik Polski”, 27.12.2008
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www.dolinakarpia.net
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