
 

 „Misja  Przyroda – Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych’’ 

Szansą dla wiejskich szkół 

 

 Po raz  trzeci Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła konkurs na 

projekt, w którym mogły uczestniczyć wiejskie szkoły. Spośród 1300 zgłoszonych szkół 

wyłoniono 100 podstawówek i 100 gimnazjów, które miały wziąć udział w projekcie 

polegającym na wyjeździe 36 osobowej grupy uczniów i 4 opiekunów na pięciodniowy, 

bezpłatny pobyt w Parku Narodowym oraz zrealizowaniu 12 godzin dydaktycznych w szkole. 

W naszym województwie było to 6 szkół, a wśród nich nasze gimnazjum – Publiczne 

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie. 

 Koordynatorem projektu była Jolanta Mucha, która uczestniczyła w 3 - dniowym 

szkoleniu w Kampinoskim Parku Narodowym, a następnie wspólnie  z Lucyną Kazimierską, 

Reginą Szafran i Agnieszką Martynowicz opiekowały się młodzieżą w Narwiańskim Parku 

Narodowym. 

 Wyjazd trwał od 07.09 do 11.09.15r. Fundacja zapewniała transport i pobyt w 

Ośrodku Edukacji  Ekologicznej w Strękowej Górze. Zajęcia zorganizowali pracownicy 

Narwiańskiego Parku. 

 Uczniowie mogli praktycznie wykonać, dotknąć, zobaczyć  to o czym mówią tylko 

podręczniki szkolne. 

 Już pierwszy dzień był pełen niespodzianek, uczniowie przy pomocy mapy i kompasu 

poznawali nową okolicę. Nie odbyło się bez zabawnych pomyłek. Drugi i trzeci dzień to 

poznawanie Narwiańskiego Parku Narodowego. Nie przeszkadzał nawet deszcz, uczniowie 

podzieleni na 4 grupy, wyposażeni w urządzenia GPS odkrywali kolejne punkty i wykonywali 

zadania, które odnaleźli w ukrytych pojemnikach. Na podstawie atlasów i przewodników 

rozpoznawali rośliny i zwierzęta. Praktycznie badali wodę w Narwi pod względem fizycznym 

i chemicznym. Wszystko to co wykonali przed obiadem, omawiali po południu, a informacje i 

zdjęcia wysyłali na stronę internetową Fundacji, aby pochwalić się przed wszystkimi 

odwiedzającymi facebook.  

 Czwarty dzień to wycieczka. Uczniowie zwiedzili kościół i synagogę w Tykocinie. 

Szczególną ciekawość wzbudziła synagoga, gdyż była to pierwsza wizyta uczniów w 

świątyni. Największe emocje były jednak na strzelnicy w Forcie 3 w Piątnicy. Tam można 

było sprawdzić  swoją rękę i celne oko. Nawet nauczycielki  przełamując tremę postrzelały 

sobie i to wcale nie najgorzej. Spotkały się z uznaniem uczniów. 

 Nadszedł piąty dzień, jeszcze wizyta w Kurowie, podsumowanie zdobytych 

informacji, ostatnie spojrzenie na ciągnące się po horyzont szuwary i już trzeba było wracać. 

Pozostała w szkole młodzież wspólnie  z panią dyrektor i nauczycielami entuzjastycznie 

powitała wycieczkowiczów. 

 Można zadać sobie pytanie:  Czy warto organizować takie wyjazdy? Odpowiedz jest 

jedna: zdecydowanie tak ! Uczą one samodyscypliny, pracy w grupie, wyciągania wniosków, 



a przede wszystkim praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Najlepiej przyswaja 

się wiedzę  przez działanie. 

 Młodzież naszego gimnazjum stanęła na wysokości zadania, swoją pracą, 

zaangażowaniem i postawą wzbudziła uznanie wśród pracowników Parku, a dla nas pokazała, 

że warto traktować ich jako młodych mądrych ludzi, dla których my dorośli powinniśmy być 

przewodnikami. 

 

 Ze swej strony kierujemy też słowa podziękowania do władz gminy Brańsk, gdyż to 

one zawierały umowę z Fundacją i pomogły skorzystać szkole z funduszy unijnych, a tym 

samym podnieść poziom nauczania i wyrównywać szanse edukacyjne  młodzieży wiejskiej. 

 

     Jolanta Mucha 

                     nauczyciel  

                    Publicznego Gimnazjum w Oleksinie 

 

+ fotorelacja z wyjazdu 











 


