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 Zbiórka  24.06.2013 

 
  

Dzika przyroda kryje w sobie tajemnicę, ma w 
sobie coś nieodkrytego. Od wieków oznacza też 
niebezpieczeństwo. Dla osób zajmujących się 
ochroną przyrody jest częścią naszego krajobrazu, 
gdzie natura jeszcze może pozostać naturą i 
rozwija się niemal zupełnie bez wpływu człowieka. 
Wszystko związane jest z tym, w jaki sposób 
człowiek podporządkował sobie pierwotną naturę, 
jak ją zmienił zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, 
jak się od niej oddalił, a teraz chce jej oddać kilka 
niewielkich powierzchni. 
  
Seminarium ma na celu pokazanie edukatorom 
ekologicznym, w jaki sposób można zbudować 
mosty pomiędzy życiem które znamy, w 
nowoczesnym świecie, a „dziczą”. Ogromną rolę 
odgrywa tu przekazywanie wiedzy na temat 
przyrody, ale przede wszystkim na temat metod,  
w jaki sposób u dorosłych i dzieci przezwyciężyć 
strach przed dziką przyrodą i w jaki sposób można 
ją przeżywać. Chodzi o to, aby obudzić wiarę we 
własne umiejętności i aby ludzie nauczyli się 
szacunku dla przyrody, aby w efekcie końcowym 
działali odpowiedzialnie i w sposób 
zrównoważony. 
 
Zaczniemy w Górnych Łużycach i będziemy szli 
śladami wilka. Strażnikiem leśnym jest tu Gisbert 
Hiller. Poprowadzi on nas przez terytorium hordy z 
Dauban, opowie nam o istniejących konfliktach i 
obawach, pokaże w jaki sposób pracować nad 
akceptacją wilka. Następnie pojedziemy do 
Szwajcarii Saksońskiej i przez Claudię Christ 
wprowadzeni zostaniemy w zagadnienia „dzikiej 
pedagogiki”. Na własnej skórze przeżyjemy dziką 
przyrodę i poznamy różne metody i działania. Na 
zakończenie Claudia Christ i Armin Zenker 
(Centrum Parku Narodowego Szwajcaria 
Saksońska) zabiorą nas na wycieczkę do dzikiego 
wąwozu Gór Połabskich pod hasłem „Pozostawić 
naturę naturalną“.  
 

 Dla zainteresowanych osób z Dolnego Śląska – 
bezpłatny przejazd autobusem z Lubania do Bautzen 
(godzina i miejsce wyjazdu do ustalenia) 
 

9:00  Bautzen , przed budynkiem dworca kolejowego 
 

Powrót 25.06.2013 
 

19:00 Bautzen , przed budynkiem dworca kolejowego  
 

Następnie – dla zainteresowanych osób z Dolnego 
Śląska – bezpłatny przejazd autobusem do Lubania 
 

Nocleg 
 

ZirkelsteinResort 
Am Zirkelstein 109b 
01814 Reinhardtsdorf-Schöna (Niemcy) 
www.zirkelsteinresort.de   
 

UWAGA! Nocujemy na łonie przyrody!   
Jeżeli materiał, który można znaleźć w lesie 
uważacie Państwo za niewystarczający, prosimy o 
zabranie ze sobą śpiwora, ewent. koca i izomaty.  W 
razie potrzeby dla każdego z uczestników 
zarezerwowane będzie łóżko w bungalowie.  Po 
przesłaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma 
dokładne informacje. Prosimy o zabranie ze sobą 
rzeczy na każdą pogodę oraz butów odpowiednich do 
górskich wędrówek.  
 
Zgłoszenia – kontakt dla osób z Dolnego 
Śląska 

 
 

Magdalena Guła 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum 
Samorz ądu Terytorialnego „POGRANICZE” 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 
 

Tel. / faks 75 721 50 77 
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl 
www.pogranicze-csb.home.pl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wyjazd studyjny prezentuj ący 
najlepsze przykłady działa ń w 

edukacji ekologicznej  
 
 

„Dzika pedagogika“ 
 

 
 

24.06.2013 - 25.06.2013 
poniedziałek - wtorek 

 
Wycieczka autokarowa na teren  

Górnych Łu życ i Szwajcarii Sakso ńskiej  (Niemcy)  
 
 

 
 

   
 

     



Wiążące zgłoszenie uczestnictwa  

 

 Program , 1. dzień 

 

 Program , 2. dzień 

 na  polsko-niemiecki wyjazd studyjny  „ Dzika 
pedagogika”, organizowany przez  Saksońską 
Fundację Krajową Przyroda i Środowisko  - LaNU 
(Drezno), we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań), w ramach 
projektu „Nowe Drogi dla Edukacji Ekologicznej w 
Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt ramowy 
Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej“. 
 
Termin zgłosze ń do 07.06.2013. Później zgłoszenia 
przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. 

 
 

Nazwisko, Imię 
 
  
   

 
Organizacja / Instytucja /  Osoba prywatna 
  
    

 
Adres 
    
  

 
Kod, Miejscowość 
  
    

  
Wykonywany zawód 
 
  
 
  

 
Telefon/Fax 
  
  
  

 
E-Mail 
 
    
 

 
Wyżywienie Prosimy określić: TRADYCYJNE lub WEGETARIAŃSKIE.  
 
 
 

 
Podpis 

  Poniedzia łek, 24.06.2013 
 

             Dla osób zainteresowanych z Dolnego  
             Śląska – bezpłatny transport z Lubania 
  

9:00 Powitanie 
 Katrin Weiner,  
 Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda  
             i Środowisko 
 

9:30 Przejazd do Neulömischau 
 Jak to powiem mojemu dziecku? – powrót 

wilka na tereny Górnych Łu życ   
 Wycieczka śladami wilka z Gisbertem  
             Hillerem, strażnikiem leśnym - Górne Łużyce  
 

12:30 Obiad w Halbendorf/Spree 
 

13:30  Przejazd do Schöna 
 Wprowadzenie w „dzik ą pedagogik ę“ ,  
             praktyczne do świadczenia i ćwiczenia 
 Claudia Christ, Szkoła Dzikiej Przyrody  
             Soonwald   

19:00 Samodzielnie znalezione i przyrz ądzone - 
 kolacja przy ognisku, podsumowanie 
 pierwszego dnia,   pedagogika noc ą 
 

Warunki ramowe 
 

Uczestnictwo w wyje ździe jest bezpłatny.  
 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Zgłoszenie zobowiązuje do udziału. 
 

Dla wszystkich uczestników organizatorzy 
zarezerwują miejsca noclegowe w bungalowie - 
jako alternatywę dla noclegu na łonie przyrody.   
 

Za nocleg i wyżywienie uczestnicy nie ponoszą 
opłat.  Prosimy o podanie w zgłoszeniu informacji 
nt. rodzaju zamawianego wyżywienia.  
 

Spotkanie prowadzone będzie w języku 
niemieckim  z tłumaczeniem symultanicznym  na 
język polski. 

 
 

Wtorek , 25.06.2013 
 

7.30 Śniadanie 
 

8.30 Dzień dobry! 
 Metody „dzikiej pedagogiki”  
 Claudia Christ 
 

12:00 Obiad 
 

12:45 Przejazd do Bad Schandau 
 

13:00 Wędrówka po masywie Schrammsteine 
 Metody „dzikiej pedagogiki” 
 Claudia Christ 
 Pozostawi ć natur ę naturaln ą –  
             obchodzenie si ę z dziką przyrod ą   
             w Parku Narodowym Szwajcaria  
             Saksońska   
  Armin Zenker, Centrum Parku   

 Narodowego  
 

16.00  Prezentacja Centrum Parku    
 Narodowego i podsumowanie  
 seminarium 

 

17:00  Wyjazd powrotny do Bautzen 
 

             Dla osób zainteresowanych z Dolnego  
             Śląska – bezpłatny transport do Lubania 
 

Wskazówka  

 
Wyjazd jest elementem projektu „Nowe Drogi dla 
Edukacji Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym 
Śląsku“ – projekt ramowy Trójnarodowej Sieci 
Edukacji Ekologicznej“. Dofinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Saksonia – Polska 2007 – 2013. 
 

Wyjazd skierowany jest wyłącznie do edukatorów 
ekologicznych  z Saksonii i z Dolnego Śląska 
(powiaty: bolesławiecki, luba ński, lwówecki, 
zgorzelecki, jeleniogórski i miasto na prawach 
powiatu Jelenia Góra).  
                        

      

 


