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Leśna Stacja to wyjątkowe miejsce!

Położona w samym sercu Borów Tucholskich zabytkowa 
leśniczówka, która od lat jest letnim domem dla tysięcy 
zuchów i harcerzy. Setki nieprzespanych nocy, tony 
obranych ziemniaków, wieczory spędzone przy ognisku, 
prawdziwe przyjaźnie, których nie da się kupić – to kawał 
historii, która wiele dla nas znaczy.

Dziś dzielimy się tym miejscem z Wami, bo jest ono 
zupełnie wyjątkowe i chcemy, abyście również i Wy 
mogli je poznać i wracać tu za każdym razem, kiedy 
tylko przyśni Wam się zapach sosnowego lasu i pieczo-
nej nad ogniskiem kiełbaski.

Leśna to niezwykłe miejsce, położone przy południowo-
-zachodniej granicy Kociewia, w miejscowości Leśna 
Huta, nieopodal Czarnej Wody.

Oddalona od ruchliwych dróg i miejskiego gwaru, oto-
czona bezkresem przyrody leśniczówka, jest wymarzo-
nym miejscem dla miłośników turystyki aktywnej, dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz wszystkich tych, którzy czerpią 
radość z obcowania z naturą.

Dla 40 uczestników i 3 opiekunów.



Zadaszona przestrzeń
przyległa do budynku – 

stołówka letnia

Miejsce ogniskowe
oraz grill

Strefa sanitarna
z prysznicami znajdująca się 

na parterze

43 miejsca noclegowe
w pokojach wieloosobowych, 

zlokalizowane 
na I piętrze budynku

Boisko
do piłki nożnej i siatkowej

Sala
edukacji ekologicznej

Przestronna sala 
kominkowa

idealna zarówno jako strefa 
dziennej aktywności, jak 

i klimatyczne miejsce 
na wieczorne pogaduchy

Ogólnodostępna, w pełni 
wyposażona kuchnia

z możliwością samodzielnego 
przygotowywania posiłków. Jeśli 

jednak nie chcecie lub nie umiecie 
gotować, możecie zdać się na nas. 
Nakarmimy Was zdrowo i domowo



LP. TEMAT: BĘDZIE SIĘ DZIAŁO:

1. Program nocny
Po omacku, wykorzystując zdobycze techniki, podsłuchamy i podpatrzymy nocne życie jeziora 
i lasu, podsłuchamy nietoperze, zwabimy nocne owady. Będziemy mieli okazję przenocować 
pod namiotem.

 2. Program woda
Skupimy się na wodzie, jako źródle życia, przekonamy się ile życia kryje się w szklance wody, 
poznamy zwierzęta naszych wód – od mikroskopijnego planktonu po słusznych rozmiarów ryby. 
Dowiemy się jak oszczędzać i chronić wodę w skali domu, lokalnie i globalnie.

3. Program fauna
Uzbrojeni w lornetki, siatki na owady, lupy i aparaty fotograficzne pomaszerujemy na spotkanie ze 
zwierzętami Borów Tucholskich, poszukamy śladów i tropów zwierząt. Może uda nam się spotkać 
duże ssaki?

  4. Program botaniczny Poznamy zależności ekologiczne panujące w naszych lasach, pochylając się nad ekosystemami 
leśnymi. Zidentyfikujemy rośliny charakterystyczne dla borów, wykonamy profesjonalny zielnik.

  5. Program ornitologiczny Nastawimy ptasi budzik, by wziąć udział w audycji ptasiego radia. Zaopatrzeni w lornetki i aparaty 
fotograficzne poszukamy upierzonych mieszkańców lasu, próbując ich zidentyfikować po głosie.

6.   Program 
entomologiczny

Zwabimy owady nocą. Uzbrojeni w siatki na owady i lupy poznamy owadzich mieszkańców lasu, 
jeziora i łąki. Zajrzymy do świata mrowiska, nauczymy się lubić pająki.

7.   Program geologiczny Zajrzymy do wnętrza Ziemi, spojrzymy na polny kamień z nowej perspektywy, poznamy prehistorię 
Kaszub, Kociewia i Borów.

  8. Chemia w kuchni
Poszukamy substancji odżywczych w popularnych produktach spożywczych i w fast foodach, 
samodzielnie przygotujemy lemoniadę i pyszne dania, poznamy podstawy zdrowego 
i smacznego odżywiania.

9.   Program less / zero 
waste, recykling

Nauczymy się przetwarzać surowce wtórne, dawać drugie życie przedmiotom. Stworzymy przepisy 
kulinarne na dania z odpadków, porozmawiamy o kompostowaniu.

  10. Dzika kuchnia Poznamy i nauczymy się rozpoznawać dzikie rośliny jadalne, ugotujemy posiłek na ogniu 
i upieczemy na ognisku bułki.



LP. TEMAT:

SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI NADLEŚNICTWA KALISKA

1. Bezpieczny spacer na łonie natury, czyli jak unikać niebezpieczeństw, czyhających na nas w lesie.

  2. Jak nie zgubić się w lesie? Marsz na orientację.

3. Leśnik – architekt lasu.

4.   Im więcej, tym lepiej, czyli działania leśników w kierunku wzrostu bioróżnorodności.

5. Gospodarka leśna a ochrona zagrożonych gatunków ptaków.

6. Zginąć czy przeżyć? – ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz niebezpieczeństwo ze strony 
gatunków inwazyjnych.

7. Wyrąb lasu – początek nowego pokolenia.

8. Od nasiona do deski.

9. Drewno – surowiec ekologiczny. Czy można je zastąpić?

  10. Bezpieczne korzystanie z darów natury.

11.   Społeczne funkcje lasu.

12. Las a społeczność lokalna.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują zajęcia 
edukacyjne i wyżywienie. Dla grup realizujących 
program kilkudniowy nocleg jest bezpłatny. 49 zł / osobodzień



Wiedza, pasja, szeroki uśmiech i wielka miłość do przyrody – oto 
krótka charakterystyka członków naszego zespołu, odpowiedzialnych 

za edukację i dobrą zabawę na przystanku Leśna Stacja.


