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PROGRAM  
warsztatów dla przewodników i nauczycieli 

 
Tematy: „Rośliny bieszczadzkie w ekosystemach „krainy dolin” i w odniesieniach 

kulturowych ” oraz „Obserwacje gwiezdnego nieba” 
 

Bieszczadzki Park Narodowy, TSEE w Wołosatem, 22-23 czerwca 2018 r. 
 

Część I – 22 czerwca 2018 r. 
Obserwacje gwiezdnego nieba 

 
18.00 – 20.00 Zakwaterowanie uczestników 
20.00 Obiadokolacja 
Ok. 21. 00 Multimedialna prelekcja.  
Diaporama gwiezdnego nieba (zdjęcia i film nocnego nieba, m.in. symulacja gwiezdnego nieba na 
ekranie, przykładowe obiekty widoczne na niebie. 
Ok. 22.15 Pokaz gwiazdozbiorów.   
Nauka orientacji na niebie i rozpoznawanie głównych gwiazdozbiorów 
Precyzyjne i łatwe pokazywanie gwiazdozbiorów za pomocą wskaźnika laserowego 
22.30 Obserwacje przez teleskopy astronomiczne  
(Księżyc, Saturn, Jowisz, meteory i sztuczne satelity) 
 
Prowadzący: Pavol Duriš, Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady 

 
 

Część II – 23 czerwca 2018 r., godz. 8.00 – 14.00 
Rośliny bieszczadzkie w ekosystemach „krainy dolin” i w odniesieniach kulturowych  

 
7.30 Śniadanie 
8.00 Wykład.  
9.00 – 14.00 Zajęcia terenowe 
14.00 – 15.00 Obiad i zakończenie warsztatów 

 
Tematyka wykładu i zajęć terenowych: 

1. Zbiorowiska roślinne „krainy dolin” 

a) ekosystemy łąkowo-pastwiskowe 

- łąka świeża z mietlicą pospolitą 

- łąka wilgotna z ostrożeniem łąkowym 

- łąka mokra z kniecią błotną 

b) ekosystemy torfowiskowe 

- torfowisko niskie  

- torfowisko wysokie 

- biocenozy okrajkowe 

c) ekosystemy szuwarowe 

- szuwary turzycowe 
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- szuwary mozgowe 

- szuwary pałkowe i trzcinowe 

d) ekosystemy ziołoroślowe 

- ziołorośle sitowia leśnego 

- ziołorośle wiązówki błotnej 

- ziołorośle mięty długolistnej 

e) ekosystemy zaroślowe 

- zarośla jałowcowe 

- zarośla wierzby szarej (łozowiska) 

- sukcesyjne zarośla o składzie mieszanym 

2. Między wierzeniami a symboliką roślin 

- rola dzikich roślin w dawnej magii i pierwotnych wierzeniach 

- rośliny w religijnej obrzędowości (od wierzeń do symbolu) 

- symbolika bieszczadzkich gatunków w dzisiejszej kulturze 

3. Dawne wykorzystanie roślin w kuchni 

- surówki, herbaty, zupy i szpinaki (blanszowanie, zaparzanie i gotowanie) 

- sosy, bigosy, dzikie szparagi, desery i używki (smażenie i prażenie) 

- zimowe zaprawy (kiszenie, solenie, kandyzowanie i inne formy przetwarzania) 

4. Karpacka tradycja ziołolecznicza 

- przyporządkowanie ziół według schorzeń 

- zasady zbioru i suszenia, sporządzanie maści, nalewek itd. 

- sposoby dawnego przyrządzania ziół a ich współczesne zastosowanie 

5. Wykorzystanie materiału roślinnego w gospodarstwie domowym: 

- roślinne barwniki i garbniki (barwiarstwo) 

- roślinne środki czystości (pranie, czyszczenie) 

- roślinne włókna (tkactwo i powroźnictwo) 

6. Użycie dzikich roślin w walce i myślistwie 

- rośliny trujące i ich dawne zastosowanie (między tradycją a toksykologią) 

- dawne surowce roślinne w jadownictwie (zatruwanie włóczni, grotów itp.) 

- wykorzystanie roślin w walce z bólem (ludowe formy znieczulania) 

7. Podsumowanie: czym się różni dawny związek człowieka ze światem roślin od dzisiejszego? 

- rozważania nad ewolucją sfery mentalnej 

- zmiany w pragmatycznym podejściu do roślin 

- renesans naturalnych metod lecznictwa i dzikiej kuchni 

Prowadzący: Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy 

 
UWAGI: 
Koszt udziału w warsztatach – 165,00 zł/os. (w tym jest koszt wyżywienia – obiadokolacja, śniadanie, 
obiad, serwis kawowy, zajęcia astronomiczne, nocleg z pościelą, ubezpieczenie od NW). 
 
Jest możliwość skorzystania z dodatkowych noclegów z 21/22 czerwca i 23 /24 czerwca, wtedy koszt 
pojedynczego noclegu wyniesie po 30 zł/doba/osoba 
 
Warsztaty odbędą się jeśli zgłosi się przynajmniej 20 uczestników. Termin zgłoszenia do 19 czerwca 
2018 r. (wtorek), do godz. 16.00, na adres: gholly@bdpn.pl  Decyzja o odbyciu się warsztatów 
zostanie przekazana osobom zainteresowanym w dniu następnym, czyli 20.06. 2018 r. Zapraszamy. 
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