
WYPRAWA POD…  ZNAKIEM BARANA 
 

 W dniu 30 IX 2015 roku grupa naszych uczniów zrzeszona w Klubie 4H „Eko-żuczki” 
pojechała na warsztaty przyrodnicze do Kij i Stawian (rejon Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego).  
 Wyjazd ten organizował Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. Nasza szkoła w nagrodę za wieloletnią współpracę z kieleckim Zespołem 
Parków Krajobrazowych została włączona w działania projektu „Life +” organizowanego od 
2014 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ten projekt dąży do „Ochrony cennych siedlisk 
przyrodniczych na Ponidziu”. Przez przywrócenie wypasu owiec naukowcy i leśnicy 
realizujący projekt „Life+” chcą „ stworzyć warunki do poprawy stanu i zachowania 
półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych”. 
 Przez wiele wieków rolnicy mieszkający na Ponidziu intensywnie użytkowali ziemię. 
Ich trud przynosił przede wszystkim plony potrzebne człowiekowi do życia. Dodatkowo 
przyczyniał się też na tym terenie do rozwoju licznych gatunków roślin. Przemiany 
ekonomiczne po roku 1989 zniszczyły sporo rodzinnych gospodarstw rolniczych. Znaczne 
obszary pól zaczęły zarastać chwastami i lasem. Ten proces powoli, nieubłaganie zagrażał 
istnieniu bardzo wielu roślin – zwłaszcza tym zagrożonym wyginięciem. Wiele z tych roślin 
rośnie tylko w nielicznych miejscach w Polsce. A na Ponidziu występują jeszcze naprawdę w 
dużych ilościach. 
 Dzisiaj koszenie  łąk i wycinanie dziko zasianych lasów wymagałoby bardzo dużych 
nakładów finansowych i organizacyjnych. A czas biegnie nieubłaganie. Już za parę lat 
niektóre rośliny moglibyśmy tylko oglądać na filmach czy na ilustracjach. Naukowcy 
postanowili więc skorzystać z doświadczeń podpowiadanych przez przyrodę i rolnicze 
tradycje. I „poprosili o pomoc” … barany, owce i kozy. Zdecydowali, aby na tym terenie 
przywrócić wypas owiec, baranów i kóz. To te zwierzęta mają w najważniejszej pracy – 
selekcji roślin - wyręczyć człowieka. Jednocześnie ich pojawienie się w nadnidziańskim 
krajobrazie stwarza warunki do ciekawych zajęć turystycznych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
 Podczas tych warsztatów dzieci poznały mnóstwo ciekawych wiadomości o różnych 
gatunkach owiec. Pracownicy Parków Krajobrazowych pan Darek Wiech i pani Magdalena 
Skrzypek umożliwili młodym uczestnikom warsztatów obecność w rejonie wypasu. Dzieci 
zobaczyły na własne oczy to współistnienie zwierząt, człowieka i roślin. Wyszukiwały w 
przyciętej przez owce trawie rzadkie gatunki roślin. Pod opieką prowadzącego warsztaty 
terenowe pana Darka Wiecha rozpoznawały je. Ćwiczyły niełatwą sztukę fotografowania 
roślin w ich naturalnych siedliskach. 
 Wędrówka po kolejnych wzniesieniach pozwoliła dzieciom także zachwycić się 
pięknem krajobrazu okolic Stawian. Niektóre z dzieci dodatkowo interesowały się budową 
geologiczną tego obszaru. Znalezione ciekawe kamienne  okazy – zwłaszcza krzemienie  
i gipsy znikały szybko w plecakach i kieszeniach. Wzbogacą rodzinne i szkolne zbiory 
geologiczne.  
 Spacer, wielkie emocje bardzo wzmogły w dzieciach apetyt. Organizatorzy 
przyrodniczej wyprawy pod znakiem owcy i barana pomyśleli i o tym. W Samorządowej 
Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach czekał już na małych odkrywców gorący posiłek.  
 A potem w salach niezwykle gościnnej „Kasztelanii” uczestnicy edukacyjnej wycieczki 
od przyrody przeszli do gospodarki.  



 Fachowi instruktorzy – artyści wprowadzili dzieci w historię hodowli owiec w Polsce  
i na świecie. Swoją gawędę ilustrowali interesującymi filmami przyrodniczymi i prezentacjami 
multimedialnymi. Potem od historii hodowli przeszli do metod gospodarczego wykorzystania 
owiec, baranów i kóz. Filmy w tym momencie zastąpiły stosowne eksponaty runa owczego, 
różne przyrządy z dawnych wieków umożliwiające pozyskanie wełny owczej, jej czyszczenie, 
wyciąganie nitek i dalsze przetwarzanie. Przez ręce dzieci przechodziły tajemnicze 
początkowo wyroby drewniane, wyroby z owczej wełny – koszule, kożuszki, chodniczki, torby 
nakładane na zwierzęta juczne, kolorowe krajki itp. niezwykłości znane dotąd dzieciom ze 
świata baśni. Teraz chciwie brały je w swoje dziecinne łapki. A było tych rzeczy oj … sporo, 
sporo…. od Mongolii  po kraje Ameryki Południowej.  
 A po tych prezentacjach i wyjaśnieniach przyszła kolej na samodzielną próbę sił. Nogi 
zmagały się z drewnianymi pedałami kołowrotków. Ręce na poszczególnych warsztatach 
tkackich (małych i większych) przemykały pomiędzy nićmi i sznureczkami. Zagrały też krosna. 
I powstawały pompony, paski krajki, fragmenty tkaniny. A czas biegł szybko  
i niepostrzeżenie. Autobus musiał trochę poczekać. Wszak prace trzeba było zakończyć  
i zawieźć rodzicom. Jeszcze na zakończenie dzieci dostały od organizatorów soczki i bułeczki 
na drogę. I „rozgadany autobus” ruszył w drogę do domu, do Nowin. Okazało się, że i od … 
owiec i baranów można się nauczyć wielu mądrych rzeczy. Zwłaszcza, gdy to organizują 
wypróbowani przyjaciele dzieci i młodzieży z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych, naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  leśnicy z Nadleśnictwa Pińczów i Gospodarze Tej Ziemi – 
samorządowcy ponidziańskich gmin i powiatów – wszyscy beneficjenci i partnerzy projektu 
unijnego „Life +”.  
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