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Ośrodek edukacji ekologicznej 
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego w Rudzie 
zlokalizowany jest w gminie Górzno, 
w urokliwym miejscu kompleksu 
leśnego Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Nowoczesna baza, bogaty sprzęt 
dydaktyczny oraz zaplecze 
turystyczne pozwalają na 
prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla 
dzieci i młodzieży zarówno w terenie, 
jaki i w sali edukacyjnej ośrodka. 

Zapisy oraz pytania prosimy 
kierować telefonicznie lub pocztą        
e-mail. 

Kontakt: 
Ośrodek edukacji ekologicznej 
Ruda 1, 87-320 Górzno 
tel. (56) 49 18 151, kom. 512 241 162 
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 
www.g-lpk.pl 
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Niniejsza publikacja zawiera opis przygotowanych przez pracowników Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Odbywają się one 
w terenie oraz w sali dydaktycznej Ośrodka edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie k. Górzna. 
Ośrodek powstał w 2015 r. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Ten nowoczesny obiekt powstał na terenie 
dawnego nadleśnictwa Ruda. W części 
zaadaptował i zachował XIX-wieczną  
zabudowę dawnej stajni. Sala edukacyjna 
usytuowana w byłym magazynie siana 
zachwyca nie tylko nowoczesnym sprzętem 
dydaktycznym, multimedialnym i badawczym, 
ale również zachowanymi, drewnianymi 
elementami pierwotnej konstrukcji więźby 
dachowej, podkreślającymi szczególny 
charakter zabytkowego obiektu. 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku na mocy 
porozumienia pomiędzy Wojewodami Toruńskim i Ciechanowskim, by po zmianie 
administracyjnego podziału kraju objąć swym obszarem część województw kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.  
Celem utworzenia Parku było i jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o nieznacznych 
zmianach antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, Pojezierza 
Dobrzyńskiego i Równiny Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form oraz 
popularyzacja i upowszechnienie tych walorów. Park stał się naturalną osłoną dla istniejących 
już od ćwierćwiecza rezerwatów przyrody oraz terenem badań naukowych umożliwiających 
identyfikację kolejnych cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk. 
Uroki krajobrazu GLPK utworzonego przez niespotykane w innych częściach kraju 
nagromadzenie różnorodnych form geomorfologicznych, podkreślają malowniczo usytuowane 
jeziora, rzeki i strumienie. Z tej przyczyny Park uznawany jest przez wielu za najciekawszy 
krajobrazowo w regionie Kujaw i Pomorza. Jego obszar wzbogaca zwarty, ponad                                  
20 tys. hektarowy kompleks leśny oraz wiele cennych dla różnorodności biologicznej siedlisk 
łąkowych i torfowiskowych. Zasadnicza część obszaru położona jest w dorzeczu Drwęcy, a w 
szczególności w zlewni jej lewobocznego dopływu Brynicy. 

O wysokiej randze przyrodniczej GLPK świadczy utworzenie w jego granicach dwóch 
form ochrony przyrody Natura 2000 – „Mszar Płociczno” i „Ostoja Lidzbarska” oraz                               
7 rezerwatów przyrody: 
Czarny Bryńsk - rezerwat florystyczny utworzony dla ochrony rzadkiej w tej części Polski 
rośliny szuwarowej – kłoci wiechowatej oraz roślin torfowiskowych, w tym rosiczki 
okrągłolistnej. Rezerwat obejmuje malownicze śródleśne jez. Czarny Bryńsk, na którym 
występują skupienia grzybieni białych. 
Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego – rezerwat leśny, którego celem jest ochrona 
leśnych zbiorowisk z chronionymi gatunkami roślin tj. czosnek niedźwiedzi, wawrzynek 
wilczełyko, lilia złotogłów. Największą osobliwością geomorfologiczną jest potężna i stroma 
nisza źródliskowa. 
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Mszar Płociczno – rezerwat torfowiskowy, obejmujący największy w regionie kompleks 
torfowisk otoczony lasem, głównie borami sosnowymi. Miejsce bytowania łosi oraz 
występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin tj.: fiołka torfowego, rosiczki 
okrągłolistnej, bagna zwyczajnego oraz 5 gatunków widłaków. 
Jar Brynicy – rezerwat geomorfologiczno-leśny z malowniczym fragmentem doliny rzeki 
Brynicy, płynącej w stromym i krętym jarze, którego zbocza wznoszą się na 40-50 m. Wiek 
drzewostanów szacuje się na ok. 140-160 lat. Rezerwat jest miejscem lęgowym m.in. zimorodka 
i pluszcza. 
Jar Brynicy II – rezerwat leśny, sąsiadujący z położonym po drugiej stronie rzeki Brynicy 
rezerwatem „Jar Brynicy”. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego lasu grądowego i 
interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy. Drzewa osiągają wiek ponad 200 
lat. 
Ostrowy nad Brynicą - rezerwat leśny utworzony dla ochrony ponad 150-letniego lasu 
sosnowo-lipowego z udziałem chronionych roślin światłolubnych. Położony jest na tzw. 
„wyspie mineralnej” wśród kompleksu torfowisk nad rzeką Brynicą. 
Klonowo - rezerwat leśny, w którym ochronie podlega fragment lasu borowego i grądowego, 
porastającego teren o urozmaiconej rzeźbie. Wiek drzewostanów szacuje się na ok. 190 lat. 
 Obszar Parku  przyciąga turystów i miłośników nieskażonej przyrody swoimi walorami 
krajobrazowymi i przyrodniczymi, ale również przygotowaną infrastrukturą turystyczną i 
rekreacyjną. Jest tu ponad 250 kilometrów szlaków pieszych, rowerowych (w tym single track), 
nordic walking oraz ścieżek dydaktycznych. 
 Jednym z głównych celów funkcjonowania parku krajobrazowego jest edukacja 
ekologiczna, która w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym, dzięki  powstałemu 
ośrodkowi edukacyjnemu w Rudzie osiągnęła nowy, interesujący i innowacyjny wymiar. Z 
uwagi na dogodne usytuowanie obiektu, dzieci mogą prowadzić proste obserwacje 
przyrodnicze mając do dyspozycji  w bliskim sąsiedztwie ośrodka staw, rzekę, las czy śródleśną 
łąkę. Zajęcia są następnie kontynuowane w znakomicie wyposażonej sali dydaktycznej. 
Wszystkie tematy zajęć, przygotowane dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, 
angażują je emocjonalnie, podnosząc  aktywność w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i 
emocjonalno-motywacyjnej. Zastosowane metody edukacyjne wykorzystujące również 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, skutecznie realizują program zainteresowania dzieci 
światem przyrody, jego różnorodnością, wyrabiają poczucie odpowiedzialności za środowisko, 
zachęcają do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, inspirują i rozwijają ich 
zainteresowania, stwarzając również możliwości współzawodnictwa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Pomoce dydaktyczne w sali edukacyjnej  Obraz z kamery podwodnej 
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OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW 
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- ZAJĘCIA EDUKACYJNE - 
 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę. Dzieci uczą się 
poprzez zabawę. Warsztaty dostosowywane są do wieku uczestników.  Opis zajęć 
zawiera dedykowaną grupę wiekową, okres realizacji oraz przybliżony czas 
trwania. Po wcześniejszym ustaleniu z edukatorem, możliwa jest modyfikacja 
scenariusza i tematyki zajęć. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Na zakończenie 
istnieje możliwość rozpalenia ogniska. 
  

1. Poznaj przyrodę Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajob. 

Zajęcia rozpoczynają się w sali edukacyjnej, w której odbywa się projekcja filmu o Górznieńsko-
Lidzbarskim Parku Krajobrazowym, a następnie prezentacja multimedialna przedstawiająca 
walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe Parku. Uczestnicy mają okazję zobaczyć 
zgromadzone w Ośrodku pomoce dydaktyczne, eksponaty zwierząt oraz wystawę narzędzi 
wykorzystywanych niegdyś w gospodarce leśnej. Druga część zajęć odbywa się w terenie na 
przyrodniczej ścieżce dydaktycznej. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest 
zorganizowanie wycieczki rowerowej do rezerwatu leśnego "Jar Brynicy”. 
 

 Szkoły ponadpodstawowe 
 Dorośli 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 90-120 min. 

 

2. W oczku wodnym 

Zajęcia terenowe poświęcone tematyce różnorodności świata organizmów wodnych, a także 
znaczeniu wód i terenów podmokłych dla przyrody i człowieka. Uczestnicy rozpoznają 
wybrane gatunki mięczaków, skorupiaków, pajęczaków i owadów wodnych oraz gatunki 
ssaków, ptaków, gadów i płazów. Określają cechy przystosowawcze do życia na lądzie i w 
wodzie. Podglądają życie pod wodą - obraz z kamery podwodnej. Tworzą łańcuchy pokarmowe, 
występujące w zbiornikach wodnych.

 Szkoła podstawowa (IV-VIII) 
 Szkoły ponadpodstawowe 
 Maj-wrzesień 
 Czas trwania – ok. 120 min.  
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3. Wiosenne przebudzenie 

Podczas zajęć omawiane są zmiany w przyrodzie związane z nadejściem wiosny. Uczestnicy 
poznają gatunki wiosennych roślin oraz oznaki wiosny w świecie zwierząt. Młodsze dzieci 
wykonują tematyczną pracę plastyczną. Program zajęć przewiduje wyjście w teren. 

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII)  
 Marzec - maj 
 Czas – ok. 120 min. 

 

 
 
 

4. W krainie owadów 

Zajęcia poświęcone życiu owadów i ich znaczeniu w 
przyrodzie. Uczestnicy poznają owady zapylające i inne owady 
pożyteczne. Prowadzą obserwacje okazów pod mikroskopem. 
Poznają również ekosystem łąki wraz z jego 
charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. W okresie maj-
wrzesień wyjście w teren i obserwacja owadów schwytanych 
w siatki i pojemniki do zasysania owadów. Dla młodszych gra 
„przyrodnicze bingo” i praca plastyczno-techniczna. Dla 
starszych – oznaczanie owadów za pomocą klucza.  

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Maj - wrzesień 
 Czas trwania – ok. 120 min. 

 

 

 

 

5. Mrówka w roli głównej 

Uczestnicy poznają ciekawostki z życia mrówek. W okresie wiosenno-letnim dokonują 
obserwacji mrowiska w terenie i notują swoje spostrzeżenia w karcie pracy. Podczas 
warsztatów plastycznych tworzą modele mrówek oraz schematy budowy mrowiska.

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-III) 
 Maj - wrzesień 
 Czas – ok. 120 min. 
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6. Las i jego mieszkańcy 

Zajęcia dla najmłodszych poświęcone budowie lasu i zwierzętom w nim mieszkającym. 
Materiałem pomocniczym jest prezentacja multimedialna, dydaktyczne labirynty wiedzy oraz 
makatki manipulacyjne. Uczestnicy zajęć wykonują tematyczną pracę plastyczną z 
wykorzystaniem modeli i pieczątek oraz biorą udział w quizie. Program przewiduje również 
zajęcia w terenie na ścieżce dydaktycznej. 

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-IV) 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min. 

 

 

 
 

 

 

7. Zwierzęta naszych lasów  

Zajęcia poświęcone ssakom mieszkającym w lasach GLPK, z uwzględnieniem podziału na: 
roślinożerców, mięsożerców i wszystkożerców. Możliwy jest wybór konkretnego gatunku 
zwierzęcia, którego dotyczyć mają zajęcia – do wyboru: wilk, wiewiórka, zając, jeż, bóbr lub 
niedźwiedź. Materiałem pomocniczym jest film o Górznieńsko-Lidzbarskim Parku 
Krajobrazowym, prezentacja multimedialna oraz eksponaty zwierząt zgromadzone w sali 
edukacyjnej. Najmłodsi wykonują tematyczną prace plastyczną. Po zajęciach w sali 
edukacyjnej, odbywa się lekcja terenowa na ścieżce dydaktycznej wzbogacona tematycznymi 
zabawami ruchowo-naśladowczymi. 

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min. 
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8. Tropem zwierząt 

Lekcja przyrody związana z rozpoznawaniem śladów obecności zwierząt takich jak: tropy, 
ślady żerowania, poroża, zwierzęce „budowle”, wylinki i wypluwki. Materiałem pomocniczym 
jest prezentacja multimedialna, odlewy tropów i eksponaty zwierząt zgromadzone w sali 
edukacyjnej. Program zajęć przewiduje wyjście w teren. Młodsze dzieci wykonują prace 
plastyczne z wykorzystaniem modeli tropów i pieczątek tematycznych.

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min.  

 

 

 

 

9. Tajemnice drzew 

Podczas zajęć omawiane są różnice między drzewem a krzewem, rozwój i funkcje drzew, 
podział drzew na liściaste i iglaste. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób drzewa oddychają, 
pobierają wodę i do czego potrzebna jest im kora. Rozpoznają wybrane gatunki na podstawie 
liści i owoców. Najmłodsi poznają cykl życiowy drzewa w formie bajki. Zajęcia wspomagane są 
prezentacją multimedialną, makatkami manipulacyjnymi, skrzyniami wiedzy z modelami liści i 
owoców. Dzieci wykonują pracę plastyczną, dopasowują owoce/liście do danego gatunku i uczą 
się odróżniać, które z nich są jadalne dla człowieka, a które stanowią przysmak dla zwierząt.

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 minut  
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10. Jesień w lesie 

Zajęcia poświęcone tematyce zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni. Uczestnicy 
dowiadują się jak na zmianę pory roku reagują rośliny i zwierzęta, poznają różnorodność 
nasion i owoców oraz sposoby rozsiewania się nasion w środowisku naturalnym. Uczą się 
rozpoznawać pospolite gatunki drzew i krzewów. Program zajęć przewiduje wyjście w teren, 
zabawę ruchową „Leśne stado” oraz prace manualno-plastyczne. 

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Wrzesień-listopad 
 Czas trwania – ok. 120 minut  

 

 

 

 

 

 

11. Zima, ptaki i dzieciaki 

Zajęcia poruszające tematykę dokarmiania ptaków zimą oraz gatunków ptaków zimujących w 
Polsce. Dodatkowo uczestnicy wykonują pracę plastyczną z wykorzystaniem kolorowych 
piórek i zestawu zarysów sylwetek ptaków. Dzieci mogą obserwować i rozpoznawać ptaki 
przylatujące do karmika - obraz z kamery zewnętrznej, a także samodzielnie umieścić pokarm 
w karmniku GLPK. Zajęcia mogą być rozszerzone o zagadnienia związane z zimowaniem innych  
zwierząt tj. owadów, płazów, gadów, ssaków.

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-VI) 
 Listopad – luty 
 Czas t  rwania – ok. 90-120 minut 
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12. Poszukiwacze skarbów przyrody 

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników. Pierwsza część stanowi krótką prelekcję 
i pogadankę. Druga część to wyjście na ścieżkę dydaktyczną, omawianie poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego oraz szukanie i zbieranie "skarbów" przyrody. Jako 
skarby przyrody rozumie się np. igły bądź szyszki z określonego gatunku drzewa, znalezione 
ptasie pióra, owoce drzew i krzewów, ślady bytowania i żerowania zwierząt itp. Zajęcia 
rozszerzone są o tematykę segregacji odpadów, recyklingu i ochrony powietrza.  

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-III)  
 Marzec-listopad 
 Czas trwania – ok. 120 min. 

 

 

 

 

 

13. Rady na odpady 

Zajęcia na temat segregowania odpadów i możliwości ich twórczego wykorzystania. 
Materiałem pomocniczym są tematyczne tablice edukacyjne oraz labirynty wiedzy, zajęcia 
wzbogacają zadania multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W ramach zajęć 
odbywają się warsztaty plastyczno-techniczne zgodne z założeniami upcyklingu. Zajęcia mają 
zachęcić dzieci do ponownego wykorzystywania przedmiotów oraz używanie opakowań 
wielokrotnego użytku. Dla najmłodszych prowadzący opowiada rymowaną bajkę z postacią 
Czerwonego Kapturka, ilustrując ją prezentacją multimedialną.

 Przedszkole 
 Szkoła podstawowa (I-III) 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min.

 

 

 

 

 

 



12 
  

 

14. Mikroświat wokół nas 

Zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności obserwacji mikroskopowych. Uczestnicy 
obserwują gotowe preparaty mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych, części ciała 
owadów itp. Uczą się również wykonywać preparaty nietrwałe z przygotowanego materiału. 
Za pomocą kamery mikroskopowej, obraz może być wyświetlany na ekranie projekcyjnym. 
Podczas zajęć dzieci wykonują szkice, rysunki i opisują je.

 Szkoła podstawowa (IV-VIII) 
 Szkoły ponadpodstawowe 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min.

 

 

 

 

 

 

 

15. Podróż w krainę meteorologii 

Zajęcia zachęcają do obserwowania i analizowania warunków atmosferycznych. Uczestnicy  
poznają wyposażenie stacji meteorologicznej i odczytują wskazania przyrządów pomiarowych. 
Wykonują także proste przyrządy meteorologiczne: barometr, wiatrowskaz, deszczomierz, 
termometr oraz zegar pogody.  

 
 Szkoła podstawowa (IV-VIII) 
 Cały rok  
 Czas – ok. 120 min. 
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16. Sztuka kamuflażu – czyli jak natura bawi się w chowanego 

Zajęcia wyjaśniają na czym polega w świecie przyrody pojęcie mimetyzmu i mimikry. 
Uczestnicy dowiadują się do jakich celów rośliny i zwierzęta wykorzystują kolor, dlaczego 
młode zwierzęta różnią się ubarwieniem od rodziców, co to jest przeciwcieniowanie, jakie 
kolory mają znaczenie ostrzegawcze wśród zwierząt i po co zwierzętom potrzebne są różne 
desenie na ciele. Zajęcia podsumowuje quiz z zagadkami.

 Szkoła podstawowa (VI-VIII)  
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 120 min.

 

 

 

 

 

 

17. Natura matką wynalazków 

Zajęcia wyjaśniają na czy polega biomimikra. Obserwacja świata roślin i zwierząt od lat 
przynosi ludzkości niesamowite efekty. Uczestnicy zajęć dowiadują się jak wiele rozwiązań 
zawdzięczamy temu naśladownictwu. Materiałem pomocniczym jest prezentacja 
multimedialną. Zajęcia zakończone są quizem z zagadkami. 

 Szkoła podstawowa (VI-VIII) 
 Szkoła ponadpodstawowa 
 Dorośli 
 Cały rok 
 Czas – ok. 120 min.  
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18. Obserwacje ornitologiczne 

Celem zajęć jest obserwowanie ptaków, w tym 
gatunków zwiastujących wiosnę. Uczestnicy za 
pomocą lornetek obserwują ptaki, notują cechy 
charakterystyczne i oznaczają je za pomocą 
klucza. Materiałem pomocniczym jest 
prezentacja multimedialna, tablica interaktywna 
z odgłosami ptaków, puzzle edukacyjne. Ponadto 
uczestnicy poznają wybrane gatunki zwierząt 
zasiedlających dziuple. Podczas zajęć 
prezentowane są eksponaty ptaków 
zgromadzone w sali edukacyjnej oraz różne typy 
budek lęgowych. Omawiane są zasady i cele rozwieszania budek. Dodatkową atrakcją jest 
możliwość zbudowania i zabranie ze sobą budki lęgowej dla ptaków. Dla najmłodszych zajęcia 
wzbogacone są o zabawę terenowa „Sowy lecą na łowy”.

 Szkoła podstawowa (I-VIII) 
 Szkoły ponadpodstawowe 
 Cały rok 
 Czas – ok. 120 min. 

 

 

19. Uzdrawiająca moc lasu 

Zajęcia rozpoczynają się krótką prelekcją na temat walorów Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego, następnie edukator wprowadza słuchaczy w świat właściwości lasu. 
Podkreślona zostaje zdrowotna funkcja lasu. Uczestnicy dowiadują się na czym polega 
sylwoterapia oraz jakie produkty pochodzenia naturalnego pozyskuje się z lasu i jakie jest ich 
współczesne zastosowanie. Na bieżąco prezentowane są naturalne okazy i eksponaty. Druga 
część zajęć odbywa się w terenie na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej. Po wcześniejszym 
uzgodnieniu możliwe jest zorganizowanie wycieczki rowerowej. 
 

 Szkoły ponadpodstawowe 
 Dorośli 
 Cały rok 
 Czas trwania – ok. 90-120 min. 
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- ZAJĘCIA ON-LINE – 
 

Z powodzeniem realizujemy zajęcia edukacyjne on-line za pośrednictwem 
platformy Google Meet oraz Teams. Szczegóły, tematyka i przebieg zajęć 

uzgadniane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 
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- EKO-QUESTING - 
Zapraszamy wszystkich miłośników wędrówek po lesie do zabawy w           

EKO-questing. Questing to świetna zabawa dla całych rodzin. Jest rodzajem gry 
terenowej - podchodów z wątkiem edukacyjnym. Uczestnicy zabawy podążają 
szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki, umieszczone w 
scenariuszu na karcie questu. Kolejne miejsca i punkty na trasie odnajdują przez 
rozwiązywanie zagadek, bądź wykonanie zadań. 

Questing poza funkcją edukacyjną pełni ważne funkcje poznawcze, integracyjne, 
rekreacyjne i rozrywkowe. Jest bardzo ciekawą metodą promocji regionu i miejsc 
cennych pod względem przyrodniczym. Doskonale kształtuje w uczestnikach 
poczucie odpowiedzialności i troski za stan i zasoby środowiska naturalnego. 
Wyzwala w uczestnikach ciekawość, zaangażowanie, chęć poznawania i 
odkrywania. 

Karty ze scenariuszami można otrzymać w wersji papierowej w Ośrodku 
edukacji ekologicznej w Rudzie, Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie oraz 
Urzędzie Miasta i Gminy Górzno. Questy dostępne są również w wersji 
elektronicznej do pobrania na naszej stronie internetowej www.g-lpk.pl.  

Wypełnioną kartę questa należy 
dostarczyć do sekretariatu 
Ośrodka edukacji ekologicznej w 
Rudzie lub wrzucić do skrzynki 
pocztowej, wpisując wcześniej na 
karcie dane do kontaktu (np. numer 
telefonu lub adres e-mail). 

Twój quest zatwierdzimy pieczątką, 
a Ty za udział w zabawie otrzymasz 
„parkowy” upominek – również w 
formie wysyłkowej.  
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- PRZYRODCZNIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE - 
 

Turyści w ramach potrzeb i zainteresowania indywidualną 
edukacją mogą skorzystać z przyrodniczych ścieżek 
dydaktycznych znajdujących się na terenie Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.  

Przez Park przebiega ponad 250 km atrakcyjnych szlaków rowerowych i pieszych, w tym trasy 
dla fanów nordic walking, ścieżka rowerowa typu „single track” dedykowana miłośnikom 
szybkich przejazdów rowerami górskimi MTB oraz przyrodnicze ścieżki dydaktyczne do 
samodzielnego zwiedzania, takie jak: 

 Ścieżka edukacyjna „Leśna szkoła odkrywców” (2,6 km) - trasa ścieżki biegnie wokół 
osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek bierze przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic 
edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę przyrodniczą m.in. florę śródleśnych łąk, 
gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, 
ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. 

 Ścieżka turystyczna „Źródła Brynicy” (12 km) – ścieżka idealna na rowerowe wypady. 
Zaopatrzona jest w tablice edukacyjne, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi wzdłuż 
jezior, przez malownicze tereny leśne i wiejskie. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii 
obszaru, odwiedzimy rezerwat "Czarny Bryńsk", poznamy gatunki roślin i zwierząt występujące 
na terenie Parku oraz dotrzemy do źródeł, z których początek bierze rzeka Brynica. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna „Szumny Zdrój” (2,5 km) - ścieżka prowadząca do 
rezerwatu „Szumny Zdrój”. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym 
można zapoznać się z rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne 
tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony 
przyrody, a także chronione gatunki roślin i zwierząt rezerwatu. Jednym z punktów jest rozległa 
nisza źródliskowa, na dnie której rośnie rzadki w tej części Polski gatunek górski - czosnek 
niedźwiedzi. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna „Nad jeziorem Lidzbarskim” (2,4 km) – ścieżka biegnie 
leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, stromym 
zboczem ku południowo-zachodniemu skrajowi jez. Lidzbarskiego. Spacer nią sprawia wiele 
przyjemności. Jest doskonale przystosowana do zwiedzania indywidualnego, jak i grupowego. 
Wzdłuż trasy umieszczone są stoły, ławy i tablice informacyjne. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty (1 km) – 
malowniczo położona ścieżka dydaktyczna na terenie starej posiadłości dworskiej. Na trasie 
znajdują się tablice edukacyjne poruszające tematykę ochrony przyrody, łowiectwa, gatunków 
fauny i flory Parku. Dodatkową atrakcją jest zagroda z pomostem do obserwowania danieli, a 
także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku angielskim służące rozpoznawaniu tropów 
zwierząt.  

 
 
 

 

W Parku istnieje możliwość otrzymania mapy turystycznej, folderów oraz 
przewodnika opisującego wszystkie szlaki i ścieżki oraz miejsca, które 

warto odwiedzić. Przewodnik dostępny jest również do pobrania na naszej 
stronie internetowej www.g-lpk.pl. 
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- OFERTA WARSZTATOWA - 
INNYCH OŚRODKÓW NA TERENIE PARKU 

 
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Ośrodek prowadzi przyrodnicze zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w terenie na ścieżkach 
edukacyjnych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Górznie oraz Czarnym Bryńsku. 
 

Kontakt: 
Leśna 12, 87-320 Górzno 
tel.: 56 49 89 265  
osrodek@wilga.turystyka.pl 
 

„TEODORYK – WIOSKA MYDLARSKA” 
Wioska Mydlarska znajduje się w miejscowości Fiałki, pięknie położonej wśród wzgórz, pól i lasów 
nieopodal Górzna. To wspaniałe miejsce odpoczynku ze względu na czyste powietrze i bogactwo natury. 
Wśród rosnących tu ziół znaleźć można mydlnicę lekarską - roślinę o właściwościach myjących i 
pieniących, przez wieki wykorzystywaną do pielęgnacji ciała i wyrobu mydła. Wioska mydlarska oferuje 
dzieciom i wycieczkom szkolnym warsztaty mydlarskie, podczas których maluchy własnoręcznie 
przygotują prawdziwe naturalne mydła, warsztaty 
olejarskie, zielarskie, a także wizytę w starej pralni, gdzie 
można wypróbować stare, ponad 100-letnie tradycyjne i 
zapomniane już techniki prania, maglowania i 
prasowania. 
 
Kontakt: 
Fiałki 27, 87-320 Górzno 
tel.: 507-689-920 
www.wioskamydlarska.pl 
Facebook: Teodoryk – Wioska Mydlarska  
 

„PRACOWNIA NA KÓŁKACH” 
Skryta wśród lasów i pól Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego, w dorzeczu Brynicy, niedaleko Górzna czeka 
na odkrycie przez spragnionych kreatywnego tworzenia oraz 
dobrych relacji ze sobą i przyrodą „Pracownia na kółkach wraz 
z Kozią Zagrodą”. Pracownia oferuje warsztaty rzemieślnicze, 
artystyczne, podróżnicze i serowarskie dla każdego. 

Kontakt: 
Zdroje 17, 87-321 Bartniczka 
tel.: 510-262-305 
pracownianakolkach@gmail.com 
Facebook: Pracownia na kółkach 

 
 

„KUŹNIA MIROSŁAW LUDA” 
Kuźnia oferuje warsztaty dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Możliwość 
zwiedzenia ponad 100- letniej kuźni, w której znajduje się zabytkowy miech kowalski i wiele innych 
tradycyjnych kowalskich narzędzi. Możliwość spróbowania swoich sił w kowalskim fachu. Możliwość 
zakupu oryginalnych pamiątek oraz prezentów. Kuźnia wystawia swoje wyroby oraz prowadzi 
warsztaty i pokazy sztuki kowalskiej również na imprezach plenerowych. 
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Kontakt: 
Zaborowo 69, 87-320 Zaborowo 
tel.: 509-079-827 lub 517-627-838 
www.kuzniazaborowo.pl 
Facebook: Kuźnia Mirosław Luda 

 
 

„STAJNIA LEŹNO” 
Wyjazdy na wieś są najlepszą poznawczą formą wypoczynku najmłodszych. Gospodarstwo 
agroturystyczne „Stajnia Leźno” należy do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Nastawione jest na 
wypoczynek dzieci i młodzieży w naturalnej wiejskiej atmosferze z ofertą edukacyjną: 
 KOŃ JAKO PRZYJACIEL CZŁOWIEKA - prezentacja, historia, użytkowanie i praktyczny pokaz oraz 

nauka jazdy konnej na kucykach, hucułkach, konikach polskich, koniach wielkopolskich lub osłach; 
 JAZDA WESTERN - historia, prezentacja, pokaz jazdy oraz podstawowa nauka jazdy na koniu; 
 BIOBUDOWNICTWO - warsztaty budownictwa z gliny, zajęcia z żywej architektury; 
 GEOCACHING - czym jest geocaching, jak zakładać kesze, zajęcia terenowe (szukanie keszy); 
 PRODUKT WIEJSKI - czyli produkcja żywności konwencjonalnej i ekologicznej: warsztaty z 

pieczenia chleba, produkcji sera, masła, domowego wyrób wędlin, kiszenia kapusty, wędzenia ryb; 
 KĄPIELE LEŚNE - podróż w ekosystem lasów z jego przepływem energii i obiegiem materii. 

Na terenie „Stajni Leźno” znajdują się stajnie z końmi różnej rasy: konie wielkopolskie, kucyki 
szetlandzkie, hucułki,  koniki polskie oraz zwierzyniec składający się z  owiec, świnek wietnamskich, 
osłów, kur, kaczek, gęsi, indyków, psów oraz kotów. 

       Kontakt: 
       Małe Leźno 44, 87-313 Brzozie 
       tel.: 56 49 35 607 
       www.stajnialezno.pl 
       Facebook: Stajnia Leźno 
 

 

 

„OSTOJA DOBREGO ŻYCIA” 
„Ostoja dobrego życia” to ośrodek będący oddziałem Fundacji "Możliwości i szanse". Ośrodek prowadzi 
warsztaty edukacyjne oraz terapeutyczne połączone z kontaktem ze zwierzętami i naturą, w tym 
„kąpiele leśne”. W ośrodku funkcjonuje zagroda „Kozy, Ptaki i inne cudaki”, w której znajdują się 
zwierzęta uratowane z różnych miejsc m.in. strusie emu, muły, osły, kozy, owce, pawie, a także gęsi, 
kaczki, kury, perliczki. 
 
Kontakt: 
Klonowo 65, 13-320 Lidzbark  
tel.: 797 208 210 
centrum.wsparcie@gmail.com 
Facebook: Ostoja Dobrego Życia 
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Kontakt: 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Ośrodek edukacji ekologicznej w Rudzie 

Ruda 1, 87-320 Górzno 

tel. (56) 49 18 151, kom. 512 241 162 

e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

www.g-lpk.pl 

 

 

 


