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Szkolenia z zagrożenia barszczem Sosnowskiego w latach 2016-2017

Marta Walkowiak

Projekt  edukacyjny  „Jak  nie  sparzyć  się  barszczem?”  dotyczy  zagrożeń  związanych

z barszczem Sosnowskiego i barszczem Mantegazziego na terenie Dolnego Śląska.  

Projekt realizowany jest od września 2016 roku. Na początku zostały opracowane materiały

edukacyjno-informacyjne, tj. broszury „Barszcz Sosnowskiego - jak się nie sparzyć”, plakaty

„Uwaga! Rośliny inwazyjne”, a także kolorowe afisze, dołączane do zaproszeń. Następnie

w ramach  projektu  zaczęto  wysyłać  zaproszenia  do  szkół,  w  których  miałyby  odbyć  się

szkolenia edukacyjne.

Od  września  2016  roku  do  końca  2017  roku  odbyło  się  18  szkoleń  w  poszczególnych

powiatach. Szkolenia odbyły się w następujących szkołach:

 Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu (25.XI.2016),

 IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu (1.XII.2016), 

 Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie (13.I.2017),

 Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach (17.I.2017),

 Zespół Szkół w Łagiewnikach (19.I.2017),

 II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy (20.I.2017),

 I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze (10.IV.2017),

 I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu (12.IV.2017),

 Liceum Ogólnokształcące w Górze (19.IV.2017),

 Zespół Szkół w Miękini (25.IV.2017),

 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy (12.X.2017),

 II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy (18.X.2017),
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 Liceum Ogólnokształcące w Wołowie (20.X.2017),

 VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy (7.XI.2017),

 VI Liceum Ogólnokształcące w Lwówku Śląskim (14.XI.2017),

 Łużycka Szkoła Podstawowa w Zgorzelcu (17.XI. 2017),

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu (23.XI.2017),

 Zespół Szkół w Polkowicach (30.XI.2017).

Uprzejmie dziękujemy Dyrektorom wszystkich szkół za zainteresowanie tematem i pomoc

w organizacji szkoleń.

W  szkoleniach  brało  udział  średnio  ok.  45  uczestników,  natomiast  w  VI  Liceum

Ogólnokształcące w Legnicy uczestniczyło aż 74 zainteresowanych. W przeważającej ilości

uczestnikami  szkoleń  byli  uczniowie  szkół,  ale  brali  w  nich  udział  również  urzędnicy,

strażnicy miejscy, nauczyciele okolicznych szkół oraz inni zainteresowani.

Fotografia 1. Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, 12.IV.2017 (fot. Marta Walkowiak)

Przed  rozpoczęciem  szkoleń,  część  uczestników  otrzymywała  materiały  szkoleniowe

w papierowych torbach: plakat, notes, ołówek i broszurę edukacyjną.

Szkolenia edukacyjne podzielone były na dwie części:
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1) część wykładowa (teoretyczna). prowadzona przez dr Michała Śliwińskiego, w której

poruszane  były  następującego  tematy:  barszcze  na  świecie,  właściwości

i zastosowanie,  inwazje  roślin,  inwazyjne  barszcze,  barszcze  w  Polsce,  początki

uprawy,  efekty  uprawy,  konsekwencje  uprawy,  oddziaływanie  na  człowieka,

oddziaływanie  na  zwierzęta,  oddziaływanie  na  rośliny,  występowanie  w  Polsce,

barszcze w danym powiecie, regulacje prawne, perspektywy

2) część warsztatowa (praktyczna),  prowadzona przez inż.  Martę Walkowiak, podczas

której przybliżono uczestnikom następujące tematy: parzące barszcze - najważniejsze

cechy,  charakterystyka,  różne  stadia  rozwojowe  barszczy,  jak  odróżnić  kaukaskie

barszcze od innych roślin - Sosnowskiego czy Mantegazziego?, miejsca występowania

barszczu,  wpływ barszczy na  człowieka,  objawy kontaktu  człowieka  z  barszczem,

dlaczego są tak niebezpieczne?, toksyczny sok barszczy, zwalczanie barszczy, u kogo

szukać pomocy?, współpraca z gminą.

Fotografia 2. Szkolenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, 20.I.2017 (fot. Marta Walkowiak)

Na koniec każdego szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, niektóre z nich

brzmiały następująco:

 do leczenia jakich chorób miał być używany barszcz Sosnowskiego?

 czy prowadzący miał kontakt z mocno poparzonymi ludźmi?
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 jaki efekt da spalenie barszczy?

 dlaczego na barszcze nie działają herbicydy?

 co nastąpi po wdychaniu olejków eterycznych barszczy?

 jak szybko odrodzi się zniszczony barszcz?

 jaka jest rola urzędów w zwalczaniu barszczu?

Na powyższe pytania wyczerpująco odpowiadał dr Michał Śliwiński.

Fotografia 3. Szkolenie w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, 1.XII.2016 (fot. Michał Śliwiński)

Na  szkoleniach  rozdawane  były  także  ankiety,  które  anonimowo  wypełniali  uczestnicy.

Na 525 ankietowanych osób, ponad 70% widziało barszcz kaukaski w swoim otoczeniu, 32%

uważa, że media (radio, telewizja, internet) niedostatecznie informują o zagrożeniu jakim jest

inwazja  kaukaskich  barszczy.  Zdaniem   84%  uczestników  za  zwalczanie  powinny  być

odpowiedzialne  urzędy,  aż  dla  87%  osób  wiedza  nabyta  podczas  szkolenia  okazała  się

przydatna. Dla ponad 80% uczestników poziom przygotowania prowadzących był dobry. 69%

osób  przekaże  rodzinie  i  znajomym  informacje  o  barszczu,  natomiast  tylko  45%  będzie

poszerzać  wiedzę  na  ten  temat.  Niespełna  połowa  uczestników  była  zdania,  że  problem

zagrożenia inwazją barszczy jest duży, 42% z nich uważało, że w Polsce da się wyeliminować

zagrożenie.
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Do  ciekawych  zdarzeń  związanych  ze  szkoleniami  należy  zaliczyć:  aktywność  mocno

energetycznej klasy sportowej na szkoleniu w Jelczu-Laskowicach, obecność straży miejskiej

w Bolesławcu, udział klasy strażackiej w Wałbrzychu i aktywny udział urzędników (m.in.

w Oławie i Trzebnicy). Zdarzały się również szkolenia na korytarzach, uczestnictwo małych

grupy uczniów w szkoleniach w trakcie lekcji ze sprawdzianami (bez wiedzy nauczycieli)

i opuszczanie szkoleń przez znudzonych urzędników w czasie  ich trwania...  Wielu z  nich

doczekało jednak końca szkoleń, czasem dyskutowali o problemie barszczu Sosnowskiego

z prelegentami.

W  2018  roku  odbędzie  się  12  szkoleń  edukacyjnych  -  w  powiatach:  głogowskim,

jeleniogórskim,  mieście  Jelenia  Góra,  kamiennogórskim,  kłodzkim,  legnickim,  lubińskim,

milickim,  wałbrzyskim,  mieście  Wałbrzych,  ząbkowickim  i  złotoryjskim,  na  które

zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  tematem  barszczu  Sosnowskiego  i  jego

występowaniem w województwie dolnośląskim.

inż. Marta Walkowiak
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