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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta prelekcji o beskidzkiej przyrodzie, ochronie środowiska i grzybach jadalnych
i niejadalnych z najbardziej znanym grzyboznawcą w Polsce – Justynem Kołkiem.

Fot. Grzyby jadalne i niejadalne.

Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje i Justyn Kołek - grzyboznawca zapraszają na prelekcje o grzybach.
Wiadome jest, że zbójnicy ukrywając się w otępnych lasach przed pościgiem hajduków musieli coś jeść, a że
beskidzkie lasy były bardzo zasobne w owoce runa leśnego, więc jednym ze zbójnickich przysmaków były grzyby.
Prelekcję jesteśmy w stanie przeprowadzić wszędzie gdzie chcecie! Dysponujemy swoim busem, także odległość dla
nas nie jest żadnym problemem. Zapraszamy zwłaszcza szkoły i inne placówki edukacyjne do wzięcia
udziału w prelekcji na temat grzybów. Jest to niesamowicie ciekawa i pouczająca lekcja, która trwa 90 min (2 x
45 min) z krótką przerwą pomiędzy dwoma blokami.

Fot. Justyn Kołek - grzyboznawca opowiada dzieciom o grzybach.
Dysponujemy profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi, tablicami informacyjnymi i ulotkami.
Historia Justyna Kołka z grzybami rozpoczęła się w dzieciństwie. Od dziecka interesował się grzybami a wiedzę o grzybach przejął
od dziadka i ojca jak również od mamy. Justyn Kołek jest bardzo znanym grzybiarzem i grzyboznawcą, zaczął prowadzić zajęcia w
szkołach poświęcone m.in. grzybom jadalnym, niejadalnym, trującym i grzybom halucynogennym. Justyn Kołek na zajęciach
szkolnych uczy dzieci i młodzież, jak odróżniać grzyby jadalne od trujących. Lekcje Kołka cieszą się ogromnym zainteresowaniem,
odwiedził już kilkadziesiąt szkół.

Fot. Justyn Kołek mówi o grzybach trujących i niejadalnych.
Grzybiarze powinni szczególnie teraz uważać i dokładnie sprawdzać, co wkładają do koszyków, bo sezon na zbieranie
grzybów przed nami! Na prelekcjach o grzybach Justyn Kołek mówi jak szanować i chronić przyrodę. Wyczula dzieci i młodzież,
aby nie hałasowały w lesie, nie płoszyły zwierząt, nie zadeptywały rezerwatów przyrody jak również nie zaśmiecały lasów.
Chcesz zobaczyć film o Justynie Kołku – kliknij tutaj
Prelekcje w szkołach poświęcone będą m.in. oddziaływaniu grzybów na drzewostan w beskidzkich (i nie tylko) lasach, które
aktualnie bardzo chorują. Dzieci i młodzież podczas prelekcji w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (dzieci od klas
1 – 3, od 4 – 6, gimnazjaliści, uczniowie liceów profilowanych i technikum, Powiatowe Domy Dziecka) podczas tych prelekcji
dowiedziały by się jak ważna jest rola grzybów w zachowaniu równowagi ekologicznej w beskidzkich lasach.
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Grzyby mają również doniosłe znaczenie dla rozwoju i hodowli lasu. Grzyby rozkładając masę organiczną i bakterie przyczyniają się
do wytworzenia próchnicy w glebie i do wzbogacenia jej w proste związki nieorganiczne.
Dzięki temu grzyby żyjące w glebie - powodują stałe odnawianie się żyzności gleby, przez co spełniają bardzo ważną rolę w
prawidłowym wzroście lasu. Dzięki działalności grzybów lasy są zdrowsze i szybciej rosną oraz produkują więcej cennego tlenu, bez
którego niemożliwe było by życie na ziemi.
Oprócz tych informacji dzieci i młodzież dowiedziały by się wiele ciekawostek o grzybach jadalnych, niejadalnych, trujących,
halucynogennych. Pan Justyn Kołek – czołowy grzybiarz i grzyboznawca w Polsce na zajęciach szkolnych uczył by dzieci i młodzież,
jak odróżniać grzyby jadalne od trujących. Lekcje Justyna Kołka cieszyły by się ogromnym zainteresowaniem. Grzybiarze powinni
uważać i dokładnie sprawdzać, co wkładają do koszyków, bo sezon na zbieranie grzybów przed nami. Co roku w mediach słyszymy
jak wiele dzieci i młodzieży umiera z powodu zjedzenia śmiertelnie trujących grzybów.

Fot. Grzyby w beskidzkich lasach.
Lekcje te wyczuliły by dzieci i młodzież i ich rodziny jakie grzyby należy zbierać a jakich trzeba bezwzględnie unikać, aby uniknąć
rodzinnych tragedii i dramatów. Bardzo ważnym elementem edukacyjnym było by też przekazanie informacji o tym jak każdy z nas
może przyczynić się do poprawy stanu środowiska w Beskidach i nie tylko. Dzieci i młodzież dowiedziały by się jak szanować i
chronić przyrodę. Pan Justyn Kołek wyczulił by dzieci i młodzież, aby nie hałasowały w lesie, nie płoszyły zwierząt, nie zadeptywały
rezerwatów przyrody jak również nie zaśmiecały lasów i nie zbierały owoców runa leśnego w rezerwatach przyrody, Parkach
Krajobrazowych czy Parkach Narodowych.
Cena prelekcji - do uzgodnienia, jest ona zależna od:





terminu i miejsca imprezy;
ilości osób biorących udział w imprezie;
czasu trwania imprezy;
dodatkowych atrakcji;
Rezerwacja prelekcji o grzybach jadalnych i niejadalnych

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej
rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr
tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629
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