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Rozdział 1. 

Ogólne informacje o projekcie LIFE Kraina śubra  

- Ochrona Ŝubra w Puszczy Białowieskiej  

 
Realizowany w północno-wschodniej części województwa podlaskiego w 

latach 2006-2010 projekt Kraina śubra - Ochrona Ŝubra w Puszczy Białowieskiej  

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE - Przyroda 

oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for thr eatened wildlife . 

Koordynatorem projektu jest Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w 

BiałowieŜy, a parterami są następujące instytucje: Białowieski Park Narodowy, 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz nadleśnictwami 

Puszczy Białowieskiej: BiałowieŜa, Browsk i Hajnówka oraz Fundacja Zielone Płuca 

Polski.  

Działania w ramach projektu są prowadzone na terenie 11 gmin województwa 

podlaskiego. Są to: BiałowieŜa, Hajnówka, CzyŜe, Narewka, Narew, Gródek, 

Michałowo, Dubicze Cerkiewne, Orla, Kleszczele, Czeremcha (mapa 1).  

Mapa 1. Gminy obj ęte konsultacjami społecznymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Gminy obj ęte konsultacjami spo łecznymi.  
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W projekcie realizowana jest równieŜ przyrodnicza część Programu śubr, 

inicjatywy na rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionu w tej części Podlasia. Program  

zainicjowany został w 2004 roku i składa się z czterech części: ochrona przyrody, 

turystyka, edukacja i infrastruktura. Przesłanką do jego zainicjowania było 

przekonanie, Ŝe efektywny rozwój gospodarczy województwa podlaskiego nie jest 

moŜliwy bez ochrony jego przyrody, w tym Ŝubra i dziedzictwa kulturowego, a ich 

ochrona będzie skuteczna, jeśli podniesie się poziom Ŝycia mieszkańców regionu. 

Realizują go lokalne instytucje i organizacje. 

Podstawowy cel projektu, jakim jest poprawa sytuacji Ŝubra na Podlasiu oraz 

zapewnienie długoterminowej ochrony i zachowania gatunku, jest realizowany 

poprzez umoŜliwienie zwiększenia zasięgu występowania Ŝubrów, poprawę bazy 

pokarmowej i siedliskowej gatunku oraz stopniową modyfikację sposobu zarządzania 

gatunkiem. 

W polskiej części Puszczy Białowieskiej Ŝyje ponad 400 Ŝubrów. Gatunek ten 

jest jednak wciąŜ powaŜnie zagro Ŝony  następującymi czynnikami: 

• Ograniczona pula genowa  

Wszystkie Ŝubry linii nizinnej (Bison bonasus bonasus) są potomkami 

zaledwie 7 osobników. MoŜe to negatywnie wpłynąć na Ŝycie całej populacji, 

powodując wyŜszą śmiertelność cieląt, obniŜenie tempa rozrodu oraz niską 

odporność na choroby. 

• Ograniczony obszar wyst ępowania oraz izolacja populacji Ŝubrów i brak 

przepływu genów mi ędzy izolowanymi stadami  

W północno-wschodniej Polsce istnieją 3 wolnoŜyjące populacje Ŝubrów 

Puszczy Białowieskiej (ponad 400 osobników), Puszczy Knyszyńskiej (około 

50 osobników) i Puszczy Boreckiej (około 70 osobników). Populacje są 

izolowane, w efekcie czego nie ma przepływu genów pomiędzy nimi. ObniŜa 

to zmienność genetyczną Ŝubrów i moŜe doprowadzić do wyginięcia gatunku. 

• Koncentracja Ŝubrów na małych powierzchniach  

Wysokie zagęszczenie Ŝubrów, szczególnie w Puszczy Białowieskiej, 

spowodowane jest specyfiką zarządzania populacją Ŝubrów oraz 

ograniczonym obszarem ich występowania. Ograniczona baza pokarmowa i 

dostęp do wody nie sprzyjają rozprzestrzenianiu się Ŝubrów poza miejsca ich 

koncentracji, zwłaszcza w okresie zimowym. Koncentracja w duŜych grupach 

sprzyja przenoszeniu się chorób i pasoŜytów oraz moŜe prowadzić 

do agresywnych zachowań wewnątrz stad. 
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• Choroby oraz paso Ŝyty   

Wśród chorób, które mogą w przyszłości spowodować powaŜne zagroŜenie 

przetrwania całego gatunku znajdują się: nekrotyczne zapalenie napletka, 

pryszczyca, choroba błękitnego języka. 

• Niska akceptacja społeczna dla ochrony Ŝubra  

śubr często postrzegany jest przede wszystkim jako źródło szkód. 

UniemoŜliwia to zwiększenie zasięgu występowania gatunku oraz prowadzi do 

kłusownictwa. 

 

Konieczne jest podejmowanie działań, które zabezpieczyłyby stabilność 

populacji Ŝubrów nie tylko w regionie Podlasia, ale równieŜ na innych obszarach, 

gdzie Ŝubry występują lub potencjalnie mogą się pojawić. NaleŜy nie tylko wdroŜyć 

odpowiednie działania ochronne, ale równieŜ spojrzeć na obecność Ŝubra w regionie 

z szerszej perspektywy, przewidując nie tylko korzyści, ale i trudności, jakie mogą 

pojawić się wraz z ich rozprzestrzenianiem się.  

W ramach projektu LIFE Kraina śubra  są realizowane następujące 

przedsięwzięcia: 

• Działania w środowisku  

NaleŜą do nich rekultywacje łąk leśnych, regularne ich koszenie, budowa 

małych oczek wodnych, sadzenie dzikich drzewek owocowych, tworzenie 

nowych miejsc zimowego dokarmiania. SłuŜą one poprawie bazy pokarmowej, 

przyczyniają się do rozbicia duŜych ugrupowań Ŝubrów na mniejsze stada, 

ułatwiają Ŝubrom naturalne rozprzestrzenianie się w poŜądanych kierunkach, 

osiedlanie na nowych obszarach i pozostawanie tam równieŜ poza sezonem 

wegetacyjnym. 

• Stworzenie i realizacja korytarzy ekologicznych  

Wytyczenie potencjalnych szlaków rozprzestrzeniania się Ŝubrów (tzw.  

korytarzy ekologicznych) i ich ochrona scali istniejące juŜ obszary leśne i 

zamieszkujące je populacje Ŝubrów, umoŜliwiając tym samych przepływ 

genów pomiędzy obecnie izolowanymi stadami. 

• Monitoring Ŝubrów  

Prowadzenie regularnych obserwacji bezpośrednich oraz całorocznej 

inwentaryzacji  stad  słuŜy określeniu ich liczebności  oraz  struktury  płciowo- 

-wiekowej. Rozmieszczenie i rozprzestrzenianie się Ŝubrów określi monitoring 

telemetryczny oraz satelitarny osobników wyposaŜonych w obroŜe z 

nadajnikami radiowymi lub GPS. Działania te oraz badania genetyczne 
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Ŝubrów Ŝyjących na wolności i w rezerwatach, pozwolą na wypracowanie 

prawidłowych i skutecznych narzędzi i metod zarządzania populacjami tego 

gatunku. 

• Ochrona obszarów rolniczych przed Ŝubrem  

SłuŜy jej stosowanie środków ochrony upraw i ograniczania szkód (pastuchy 

elektryczne, drewniane ogrodzenia), przetransportowanie osobników w głąb 

puszczy, dzierŜawa od rolników łąk regularnie odwiedzanych przez Ŝubry. 

• Działania informacyjno-promocyjne  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz seminariów dla nauczycieli, 

organizacja międzynarodowej konferencji naukowej, uruchomienie portalu 

internetowego www.krainazubra.pl, wydrukowanie materiałów promocyjnych 

(foldery, broszury, kalendarze) oraz materiałów popularno-naukowych  słuŜą  

podniesieniu społecznej akceptacji i dostarczeniu pełnej wiedzy na temat tego 

gatunku dla mieszkańców regionu. 

 

Efektem Projektu Life Kraina śubra  będzie naturalizacja i zabezpieczenie 

trwania populacji, która stanowi trzon światowego stada Ŝubrów. Działania na rzecz 

ochrony tego gatunku powinny być prowadzone permanentnie. We współczesnym 

świecie rzadki gatunek i największe zwierzę lądowe Europy musi mieć zapewnioną 

właściwą opiekę. 

 

Charakterystyka obszaru obj ętego projektem 

Region województwa podlaskiego to typowy obszar rolniczy, posiadający 

słabo rozwiniętą infrastrukturę, sieć dróg i kolei oraz charakteryzujący się niskim 

poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (udział w produkcie krajowym brutto 

na poziomie 2,3% w roku 20061). Brak inwestycji, a tym samym nowych miejsc 

pracy, wiąŜe się z bezrobociem, które w 2002 roku wyniosło 19,1%2, by w 2008 

spaść do poziomu 8,7%3, co było konsekwencją poprawy ogólnej sytuacji 

gospodarczej kraju (jak równieŜ emigracji zarobkowej). Jednocześnie region 

charakteryzują duŜe (niejednokrotnie unikatowe) walory przyrodnicze (cztery parki 

narodowe, trzy krajobrazowe, liczne strefy chronionego krajobrazu). 

Marginalizacja omawianego obszaru wyraŜa się niskim poziomem 

industrializacji i urbanizacji w skali kraju. Jedynym duŜym miastem w regionie jest 

Białystok, który stał się głównym celem powojennej migracji ludności wiejskiej.  

                                                 
1 Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa  2008 
2 Narodowy Spis Powszechny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002 
3 Ludność w województwie podlaskim w 2007 roku, Urząd Statystyczny, Białystok 2008 



8 
 

Według stanu z 30 czerwca 2008 roku4 liczba mieszkańców województwa 

podlaskiego wynosiła: 1191925 osób, z czego niecałe 60% mieszkało w miastach 

(odsetek jest niewiele niŜszy od wskaźnika ogólnopolskiego, który wynosi nieco 

ponad 61%). Jest to jednocześnie obszar o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. O ile 

wartość średnia dla kraju wynosi 121 osób/km2, to w województwie podlaskim - około 

61 os/km2, a na obszarach wiejskich - 26 os/km2 (przy średniej dla kraju 50 os/km2)5. 

W tym miejscu naleŜałoby zastanowić się nad przyczynami tego stanu, które wydają 

się leŜeć w warunkach naturalnych.  

  Pomocne będzie zatem zapoznanie się ze wskaźnikami lesistości (tabela 1) 

poszczególnych gmin. Przydatne moŜe być równieŜ skorzystanie z zamieszczonej 

mapy, na której zaznaczono obszar realizacji projektu z naniesionymi terenami 

leśnymi (mapa 1): 

 

Tabela 1. Lesisto ść gmin obj ętych programem 

Gmina 
Powierzchnia u Ŝytków 
leśnych w stosunku do 
powierzchni gminy [%] 

BiałowieŜa  88 
Hajnówka  55 
Dubicze Cerkiewne 45 
Czeremcha 43 
Kleszczele 37 
Orla 12 
CzyŜe 8 
Średnia  41 
Gminy nieobjęte badaniami  
Narewka 65 
Michałowo 58 
Gródek 37 
Narew 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.r egioset.pl/ 

 

Niewątpliwym utrudnieniem w prowadzeniu działalności rolniczej w 

województwie podlaskim są warunki klimatyczne (krótkie okresy wegetacji) i słabe 

gleby, czego efektem jest specyficzna struktura produkcji rolnej. Województwo 

podlaskie ma największy odsetek uŜytków zielonych (prawie 20% powierzchni) 

spośród wszystkich województw kraju. Atut ten wykorzystuje się rozwijając chów 

bydła mlecznego i mięsnego. Podlaskie moŜe się pochwalić największą obsadą 

                                                 
4 Ibidem, 
5 Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. FDPA, Warszawa 2004, s. 125 
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bydła w Polsce (61,4szt/100 ha uŜytków rolnych przy średniej dla kraju 33,9 szt./100 

ha)6. 

DuŜe znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich w strukturze demograficznej, 

społecznej i gospodarczej tego obszaru nakładają się na jego peryferyjność, 

co ujawnia się róŜnymi formami wykluczenia społeczno-ekonomicznego 

i cywilizacyjnego. Peryferyjność opisywana jest głównie poprzez ograniczony dostęp 

mieszkańców regionu do czynników szeroko pojmowanego rozwoju: pracy, kapitału, 

informacji, wiedzy (kształcenia). 

Po 1989 roku spadek dochodów z rolnictwa, zmniejszanie powierzchni 

gospodarstw rolnych oraz poszerzanie obszarów chronionych, pokrywających 

obecnie około 30% województwa podlaskiego skutkują niechęcią lokalnej ludności do 

działań mających na celu ich dalsze rozszerzenie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://region.e-podlasie.pl/ 
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Rozdział 2. 

Opis działania E1 – Konsultacje społeczne celów i d ziałań projektu  

 

Na obszarze objętym projektem został przeprowadzony cykl spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami lokalnych społeczności (w ramach działania E1). 

Celem było poinformowanie o działaniach podejmowanych w ramach projektu, jak 

równieŜ o jego wpływie na społeczności lokalne i cały region. Szczególny nacisk 

został połoŜony na informacje dotyczące Ŝubra oraz nowych moŜliwości, jakie 

otwierają się dzięki obecności tego gatunku (zwłaszcza w zakresie turystyki 

przyrodniczej).  

Program spotkań był realizowany w dwóch etapach: merytorycznym - 

pierwszego dnia oraz praktycznym - dnia następnego.7  

W ramach konsultacji przeprowadzano szereg wykładów i prezentacji 

dotyczących Ŝycia Ŝubra i sposobów jego ochrony. Przedstawiciel Fundacji Zielone 

Płuca Polski prezentował uczestnikom główne załoŜenia projektu, zadania do 

wykonania oraz plany na przyszłość. Katarzyna Daleszczyk z Białowieskiego 

Parku Narodowego przedstawiała biologię Ŝubra, historię jego wyginięcia i restytucji 

w Białowieskim Parku Narodowym. Czesław Okołów  prezentował film ,,Rok w 

Puszczy” dotyczący zasobów przyrodniczych oraz ogólnego stanu Puszczy 

Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem bytujących tam Ŝubrów oraz 

współoddziaływania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 

Spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa Browsk Jerzym Ługowojem  dotyczyły 

potrzeby tworzenia korytarzy ekologicznych, w szczególności na obszarze północno - 

- wschodniej Polski, w celu swobodnego przemieszczania się Ŝubrów pozostających 

na wolności. 

DuŜe zainteresowania wzbudzały wystąpienie Jerzego Dackiewicza  

z Białowieskiego Parku Narodowego, który zaprezentował filmy o sposobie 

odławiania króla puszczy oraz nakładaniu obroŜy telemetrycznej dla Ŝubra i podzielił 

się z uczestnikami praktyczną wiedzą o sposobie postępowania momencie 

nieplanowanego spotkania z tymi ssakami.  

                                                 
7 Szczegółowy program znajduje się w załączniku 2. 
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Drugi dzień konsultacji rozpoczynał się wczesnym rankiem wyprawą do 

Puszczy Białowieskiej. Kulminacyjnym punktem wycieczek było zwiedzenie Muzeum 

Przyrodniczo-Leśnego i Rezerwatu śubrów Białowieskiego Parku Narodowego. 

 

 

Osoby uczestniczące  w spotkaniach mogły wyraŜać opinie na temat 

prezentowanych zagadnień, proponować nowe rozwiązania i korekty oraz zadawać 

pytania dotyczące wszelkich aspektów projektu. Uczestnicy otrzymali materiały 

dotyczące Ŝubra oraz projektu LIFE (między innymi wydane w ramach projektu 

ulotki). Prezentacje i rozdawane materiały zawierały informację o finansowym 

poparciu LIFE (w tym logo LIFE i Natura 2000 oraz odniesienie do sieci Natura 

2000).  

 

Spotkania informacyjne z przedstawicielami lokalnych społeczności (gmin) 

miały kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, poniewaŜ poparcie społeczne jest 

niezbędnym warunkiem efektywnej długookresowej ochrony Ŝubra oraz osiągnięcia 

celów projektu. WaŜnym sposobem pozyskania poparcia było informowanie 

o planowanych działaniach i ich potencjalnym oddziaływaniu.  

   

Podczas realizacji projektu przeprowadzono spotkania konsultacyjne 

z mieszkańcami jedenastu gmin oraz z przedstawicielami władz samorządowych 

w następujących gminach8:  

 

1. Gmina Gródek (27-28.09.2007). 

2. Gmina Michałowo (25-26.10.2007). 

3. Gmina Narewka (6-7.11.2007). 

4. Gmina Narew (15-16.11.2007). 

5. Gmina Orla (13-14.12.2007). 

6. Gmina BiałowieŜa (18-19.12.2007). 

7. Gmina CzyŜe (17-18.01.2008). 

8. Gmina Czeremcha (7-8.02.2008). 

9. Gmina Kleszczele (21-22.02.2008). 

10. Gmina Hajnówka (6-7.03.2008). 

                                                 
8 Cztery pierwsze gminy nie zostały ujęte w badaniach, poniewaŜ zespół ewaluacyjny został powołany 
w trakcie realizacji projektu po spotkaniach z mieszkańcami wspomnianych czterech gmin. Pomimo 
tego, zdecydowano się na przesłanie uczestnikom konsultacji ankiet za pośrednictwem poczty. Liczba 
odesłanych kwestionariuszy była jednak minimalna (5), toteŜ zdecydowano się nie uwzględniać ich w 
dalszych zestawieniach. 
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11. Gmina Dubicze Cerkiewne (27-28.03.2008). 

12. Starostwo Powiatowe (w Białymstoku, Hajnówce, Bielsku Podlaskim), Urząd 

Marszałkowski, Podlaski Urząd Wojewódzki. 

 

W ramach konsultacji społecznych wyróŜniono dwie kategorie uczestników: 

• dorosłych mieszkańców wybranych gmin, przede wszystkim przedstawicieli 

lokalnych elit – urzędników, radnych, nauczycieli, funkcjonariuszy 

państwowych, duchownych; 

• dzieci i młodzieŜ ze szkół w gminach objętych programem. 

 

Rozsądnym rozwiązaniem jest zaproszenie do udziału w konsultacjach liderów 

lokalnych społeczności, którzy poprzez swoje zawodowe zaangaŜowanie mogą 

przekazywać zdobytą wiedzę innym. Nie było natomiast moŜliwe przeprowadzenie 

spotkań ze wszystkimi mieszkańcami terenów objętych projektem. Bardzo waŜne 

znaczenie miało przygotowanie lokalnych elit do działań realizowanych w ramach 

projektu i wytworzenie w nich postawy otwartości i gotowości do współpracy, 

poniewaŜ decyzje przez nich podejmowane niejednokrotnie mają róŜnorodne skutki. 

Spotkania z młodzieŜą szkolną stanowiły dobry sposób na poinformowanie 

lokalnych społeczności o celach i charakterze projektu. Ich wpływ  naleŜało jednak 

traktować odmiennie. Inne powinny być teŜ sposoby przekazu informacji, prostsza 

treść merytoryczna wzbogacona o formy multimedialne i interaktywne. Dzięki takim 

zabiegom istnieje większa szansa na wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi, 

co moŜe przyczynić się do przyjęcia przez nich poŜądanych postaw. Nie bez 

znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe do wybranych szkół uczęszcza nie tylko młodzieŜ 

pochodząca z danej miejscowości, ale z terenu całej gminy, co pośrednio przyczynia 

się do zwiększenia zasięgu oddziaływania konsultacji.  
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Rozdział 3. 

Opis procesu ewaluacji konsultacji społecznych  

 

W ewaluacji wyników konsultacji społecznych brało udział trzech ewaluatorów, 

którzy zajęli się przygotowaniem i realizacją badania ankietowego wśród uczestników 

konsultacji. 

 

Zasadniczym celem ewaluacji była ocena, czy przeprowadzone konsultacje 

społeczne wpłynęły na zwiększenie akceptacji Ŝubra wśród lokalnych społeczności 

oraz podniesienie wiedzy o tym gatunku zwierząt. 

 

WaŜne jest równieŜ uzyskanie danych pozwalających na: 

• ustalenie skutecznego sposobu promowania i realizowania projektu „Kraina 

śubra-Ochrona Ŝubra w Puszczy Białowieskiej”.     

• ocenę wcześniejszego doświadczenia uczestników w zakresie wyŜej 

wymienionej tematyki. 

 

Metoda badawcza 

 

Podstawowym narzędziem badawczym zastosowanym podczas ewaluacji 

szeroko pojętych konsultacji społecznych był kwestionariusz ankiety, który został 

dołączony do niniejszego opracowania (załącznik 3). UmoŜliwiał on dokonanie 

szybkiej i trafnej analizy uzyskanych odpowiedzi. Ankiety były rozdawane 

uczestnikom spotkań konsultacyjnych do samodzielnego wypełnienia. Odbiór 

następował po zakończeniu kaŜdego spotkania. Nad przebiegiem ewaluacji czuwał 

jeden z ewaluatorów lub pracownik delegowany przez organizatora.  

W ankiecie zastosowano dwanaście pytań podstawowych, z których połowa 

była otwarta, a część pozostałych równieŜ zawierała moŜliwość udzielenia przez 

badanego dodatkowej odpowiedzi, niekoniecznie wpisujących się w zaproponowany 

w ankiecie zestaw. Pomimo, Ŝe taka praktyka w pewnym stopniu utrudnia analizę 

ilościową (wymaga kategoryzowania i uogólniania odpowiedzi), umoŜliwia jednak 

uzyskanie dokładniejszych odpowiedzi na pytania badawcze, a sam respondent ma 

większą swobodę wypowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim oceny spotkania 

konsultacyjnego, jego pozytywnych i negatywnych aspektów (co się mniej lub 
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bardziej podobało), wcześniejszego kontaktu badanego z omawianą tematyką, jak 

równieŜ stosunku do ochrony Ŝubra i jego ewentualnej zmiany. Na koniec zapytano 

respondentów o najlepsze formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra. Z uwagi na 

celowy dobór (ze względu na pełnienie społecznie waŜnych funkcji) uczestników 

spotkania (a tym samym badanych) część metryczkową ankiety ograniczono do 

minimum. 
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Rozdział 4. 

Podsumowanie wyników ewaluacji konsultacji społeczn ych 

przeprowadzonych w śród przedstawicieli lokalnych społeczno ści 

gmin obj ętych projektem; wnioski  

 

 

Podczas zrealizowanych spotkań konsultacyjnych łącznie uzyskano materiał 

prezentujący odpowiedzi 116 osób. Stosunkowo najwięcej ankiet zebrano po 

spotkaniu z mieszkańcami gminy Orla, a najmniej gminy Kleszczele i BiałowieŜa      

(tabela 2). 

 

Tabela 2. Ankiety zebrane podczas spotka ń w gminach 

Gmina Liczba ankiet 
Czeremcha 14 
Orla 30 
Kleszczele 10 
CzyŜe 18 
Hajnówka 15 
BiałowieŜa 12 
Dubicze Cerkiewne 17 
Ogółem 116 

 

Obszar, na którym zrealizowano badania ewaluacyjne konsultacji z lokalnymi 

elitami przedstawiono na mapie 2. 

 Mapa 2. Obszar obj ęty badaniami ewaluacyjnymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Obszar obj ęty badaniami ewaluacyjnymi  
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Źródła wiedzy o spotkaniach konsultacyjnych 
 

Pierwsze pytanie, na które odpowiadali ankietowani uczestnicy konsultacji 

społecznych dotyczyło źródeł wiedzy na temat odbywających się w ramach projektu 

spotkań. Badani mieli do wyboru 4 zaproponowane przez ewaluatorów odpowiedzi, 

jak równieŜ mogli wskazać inne (niewymienione) źródło informacji. Ponadto, kaŜdy 

z nich mógł udzielić więcej niŜ jedną odpowiedź, dlatego teŜ łączna liczba 

odpowiedzi na to pytanie (136) przewyŜsza liczbę ankietowanych (116). Rozkład 

wskazań respondentów przedstawia tabela 3 oraz wykres 1. Konsekwencją 

zastosowania wielokrotnych odpowiedzi jest brak sumowania procentów do stu, 

poniewaŜ podstawą procentowania jest liczba badanych, nie odpowiedzi. Dzięki 

temu moŜna zauwaŜyć, Ŝe 91 osób (78,45% spośród 116) wybrało zaproszenie 

od organizatora. Wynik ten nie powinien dziwić, poniewaŜ imienne zaproszenia 

skierowane do lokalnych elit stanowiły podstawę rekrutacji uczestników spotkań. ych 

Tabela 3. Źródła wiedzy o spotkaniach konsultacyjnych 

Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym Częstość Procent 
Zaproszenie od Fundacji „Zielone Płuca Polski” 91 78,45 
Znajomi / przyjaciele 16 13,79 
PrzełoŜony 19 16,38 
Strona internetowa Fundacji 1 0,86 
Inne źródło 9 7,76 
Ogółem (odpowiedzi) 136  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi, procenty nie sumuj ą się do 100! Zostały one wyliczone w 
odniesieniu do liczby badanych (116). 

 

Wykres 1. Deklarowane przez badanych źródła wiedzy o spotkaniach  konsultacyjnych  
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4,7

4,6 4,59

4,47

4,57

4,54

4,85

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Czeremcha Orla Kleszczele Czy Ŝe Hajnówka Białowie Ŝa Dubicze
Cerkiewne

Wykres 2. Średnie oceny spotka ń konsultacyjnych w poszczególnych gminach (skala 1-  5) 

Wskazywano takŜe inne źródła wiedzy o spotkaniu chociaŜ stanowiły one 

zdecydowaną mniejszość. Świadczy to nie tylko o delegowaniu podwładnych na 

konsultacje (19 osób uzyskało informację od przełoŜonych w pracy), ale równieŜ o 

nieformalnym przekazie. NaleŜy to odbierać pozytywnie, poniewaŜ zaproszeni 

uczestnicy zostali poinformowani, Ŝe mogą sami zaprosić kolejne osoby do udziału w 

konsultacjach. 

 
Ogólna ocena spotka ń konsultacyjnych w świetle deklaracji ich uczestników 

 
Średnie wartości ocen, jakie wystawiali badani spotkaniom konsultacyjnym, w 

których uczestniczyli, przedstawiono w tabeli 4. Ankietowani mogli wybrać oceny z 

zakresu 1 – 5. Ogólna średnia ocena wszystkich spotkań wyniosła 4,61, co naleŜy 

uznać za wynik bardzo dobry. Analiza ocen w poszczególnych gminach wskazuje 

jednak pewne zróŜnicowanie. NajniŜej spotkanie ocenili mieszkańcy gminy Dubicze 

Cerkiewne, najwyŜej zaś gminy Czeremcha.  
 

Tabela 4. Średnie oceny spotka ń konsultacyjnych w gminach  

Gmina Średnia ocena spotkania (w skali 1- 5) 

Czeremcha 4,85 
Orla 4,70 
Kleszczele 4,60 
CzyŜe 4,59 
Hajnówka 4,57 
BiałowieŜa 4,54 
Dubicze Cerkiewne 4,47 
Ogółem ( średnia z cało ści)  4,61 

Wykres 2. Średnie oceny spotka ń konsultacyjnych w poszczególnych  gminach (skala 1- 5) 
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Analiza mapy 3 i wyników uzyskanych w poszczególnych gminach wskazuje, 

Ŝe ocena spotkań była niŜsza w gminach leŜących bliŜej terenu Puszczy 

Białowieskiej, nieco wyŜsza zaś na obszarach połoŜonych dalej. Trudno 

jednoznacznie stwierdzić, czy spowodowane jest to merytoryczną jakością 

poszczególnych spotkań, poniewaŜ wszystkie spotkania przebiegały według tego 

samego schematu. TakŜe czynnik czasu raczej nie odgrywał istotnej roli. MoŜna  

załoŜyć, Ŝe z czasem ogólna ocena byłaby coraz wyŜsza (większe doświadczenie 

prowadzących) lub coraz niŜsza (rutyna). W tym przypadku takiej zaleŜności nie 

widać (ocena najpierw rośnie, potem spada). Nie moŜna jednak stwierdzić, Ŝe 

wszystkie szkolenia wyglądały identycznie. Po kaŜdym spotkaniu uczestnicy 

wskazywali co im się najbardziej i najmniej podobało. W ten sposób badani 

wskazywali silne i słabe strony prezentacji projektu. Trudno wyciągnąć ogólne 

wnioski, zatem kwestia najlepszych i najsłabszych elementów spotkań potraktowana 

została odrębnie i przedstawiona w podsumowaniu kaŜdego spotkania (załącznik 1). 

Mapa 3. Średnie oceny spotka ń konsultacyjnych w gminach (skala 1- 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosunek uczestników do kwestii ochrony Ŝubra przed i po spotkaniach  

Zainteresowanie ewaluatorów budziły wcześniejsze (sprzed konsultacji) 

postawy wobec Ŝubra deklarowane przez badanych i ewentualna ich zmiana 

w trakcie, czy w wyniku spotkań konsultacyjnych. Jest to kwestia bardzo waŜna, 

Mapa  3. Średnie oceny spotka ń konsultacyjnych w gminach (skala 1 - 5) 
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poniewaŜ pozwala pośrednio wnioskować o skuteczności podejmowanych działań, 

związanych z poinformowaniem lokalnych społeczności na temat problemów i celów 

projektu. Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, Ŝe badani zadeklarowali 

ogólnie bardzo pozytywny wcześniejszy stosunek do ochrony Ŝubra. Ze 111 

udzielonych odpowiedzi 98 stanowiły odpowiedzi pozytywne, co stanowi 88% (64% 

wskazało stosunek pozytywny i 24% raczej pozytywny). Pięciu badanych nie potrafiło 

określić swojego nastawienia lub teŜ nie wybrało Ŝadnej odpowiedzi, pozostawiając 

puste rubryki. Wyniki ilustruje poniŜszy wykres. 

Wykres 3. Deklarowany stosunek badanych do ochrony Ŝubra przed konsultacjami [%] 

 

Rozkład odpowiedzi dotyczących wcześniejszego stosunku uczestników 

spotkań do ochrony Ŝubra oraz deklaracje jego zmiany (lub nie) w trakcie konsultacji 

prezentuje tabela 5. Odrzuciwszy braki danych (łącznie 10), otrzymano 

po skrzyŜowaniu zmiennych 106 odpowiedzi. ZauwaŜono, Ŝe  dwa razy więcej 

badanych zadeklarowało wpływ konsultacji na zmianę ich stanowiska wobec ochrony 

Ŝubra, w odniesieniu to tych, którzy nie zmienili swojego zdania. Grupa osób, które 

deklarowały wcześniej najwyŜej obojętną postawę wobec poruszanej problematyki, 

prawie w całości zadeklarowała zmianę zdania – na 12 takich osób (jedna 

nastawiona raczej negatywnie i 11 obojętnie) tylko jedna pozostała przy swoim 

wcześniejszym stanowisku. Co ciekawe, takŜe wśród osób w przeszłości pozytywnie 

ustosunkowanych do ochrony Ŝubra większość deklaruje zmianę stanowiska, co 

naleŜy traktować jako utwierdzenie w przekonaniu o konieczności ochrony tego 

Wykres 3. Deklarowany stosunek badanych do ochrony Ŝubra przed konsultacjami [%]  
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gatunku. W analizach poszczególnych spotkań zostaną przedstawione uzasadnienia 

wyborów ankietowanych uczestników projektu. 

 

Tabela 5.  Deklaracja wcze śniejszego stosunku do ochrony Ŝubra a jego zmiana w trakcie 
spotkania.  

Deklarowany wcze śniejszy 
stosunek do ochrony Ŝubra 

Zmiana 
stosunku 
(liczba) 

Brak zmiany 
stosunku 
(liczba) 

Ogółem
(liczba)  

pozytywny 42 24 66 
raczej pozytywny 20 7 27 
obojętny 11 1 12 
raczej negatywny 1 0 1 
Ogółem 74 32 106 

 

Rozkład odpowiedzi wskazujących na zmianę (lub brak) stosunku do ochrony 

Ŝubra w zaleŜności od gminy przedstawiono w tabeli 6. Ostatnia kolumna wskazuje 

procent osób deklarujących zmianę postawy w kaŜdej gminie. Wyniki te naleŜy 

jednak traktować z duŜą ostroŜnością ze względu na małe i nierówne liczebności 

poszczególnych grup (na przykład 100% dla 9 osób w Kleszczelach). Z tego względu 

za bardziej miarodajny uznamy odsetek wyliczony ze wszystkich obserwacji, który 

ostatecznie nie przekracza 70%, co jednak naleŜałoby uznać za wynik bardzo dobry. 

 

Tabela 6. Deklaracja zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w zale Ŝności od gminy 

Gmina 
Zmiana 

stosunku 
(liczba) 

Brak zmiany 
stosunku 
(liczba) 

Ogółem (zmiana 
i brak zmiany) 

(liczba) 

Procent 
deklaruj ących 

zmianę stosunku 
CzyŜe 9 7 16 56,25 
Hajnówka 10 5 15 66,67 
Czeremcha 7 3 10 70,00 
Kleszczele 9 0 9 100,00 
BiałowieŜa 7 3 10 70,00 
Dubicze 13 4 17 76,47 
Orla 19 10 29 65,52 
Ogółem  74 32 106 69,81 

 

JeŜeli rzeczywiście taki procent wszystkich uczestników spotkania zmienił 

swoje nastawienie i zmiana ta będzie równieŜ widoczna w realnych zachowaniach 

(na to jednak trzeba poczekać), to naleŜałoby uznać, Ŝe projekt spełnił swoje cele. 

 

Wcześniejszy udział uczestników w innych wydarzeniach o podobnej tematyce  

 

Wśród ankietowanych osób nieco ponad 20% zadeklarowało wcześniejszy 

udział w innych wydarzeniach o podobnej tematyce. Pozostałe osoby zetknęły 
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Wykres 4. Deklaracje badanych wzgl ędem spełnienia ich oczekiwa ń przez konsultacje [%]  

43,4

56,6

zdecydowanie tak

raczej tak

się z taką problematyką i formą po raz pierwszy. Takie wyniki moŜna zinterpretować 

dwutorowo. Po pierwsze (pamiętając o celowym doborze uczestników konsultacji), 

wskazuje na wcześniejszy raczej niski poziom przygotowania lokalnych elit do 

wspomagania programu ochrony Ŝubra. Opisywane spotkania konsultacyjne miały 

je w pewnym stopniu do tego przygotować. Po drugie, moŜna spojrzeć na problem 

z perspektywy oczekiwań wobec tego typu przedsięwzięć. JeŜeli większość 

uczestników spotkań nie uczestniczyła w podobnych działaniach, a więc być moŜe 

nie była wcześniej dobrze zaznajomiona z poruszaną tematyką, to będzie 

to oznaczać, iŜ nie ma wyraźnych punktów, z którymi moŜna by porównać opisywane 

konsultacje. Częściowo więc w ten sposób moŜna tłumaczyć wysokie oceny spotkań 

wygłaszane przez ich uczestników. Ponadto, w sytuacji pierwszego kontaktu 

z problematyką, jakość i charakter przekazywanych informacji będzie mieć istotne 

znaczenie dla wyrobienia poglądu uczestników konsultacji na kwestie związane 

z ochroną Ŝubra. Uwzględniwszy powyŜsze uwarunkowania, organizatorzy 

konsultacji powinni prowadzić je z najwyŜszą starannością i rzetelnością, informując 

lokalne społeczności o planowanych i juŜ realizowanych działaniach oraz wyjaśniając 

ewentualne wątpliwości. W świetle dotychczasowych obserwacji i badań wydaje się, 

Ŝe warunki te zostały spełnione.  

 

Spotkania konsultacyjne a oczekiwania uczestników  

 

Uwzględniwszy dotychczasowe ustalenia (wysoka ogólna ocena spotkania, 

brak doświadczenia z podobnymi wydarzeniami), odpowiedzi na pytanie o spełnienie 

oczekiwań uczestników nie powinny dziwić. Praktycznie wszyscy ankietowani 

(za wyjątkiem 5 osób, które nie odpowiedziały w ogóle na to pytanie) stwierdzili, 

Ŝe konsultacje, w których uczestniczyli spełniły ich oczekiwania. Nie było w ogóle 
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odpowiedzi negatywnych, a jedyne zróŜnicowanie występuje jedynie między 

„zdecydowanie tak” (56,6%) i „raczej tak” (43,4%). 

 

ykres 4. Deklaracje badanych względem spełnienia ich oczekiwań przez konsultacje [%] 
Preferowane przez badanych formy prezentacji tematy ki ochrony Ŝubra  

 

Sumaryczne zestawienie najlepszych, według badanych, form prezentowania 

tematyki związanej z ochroną Ŝubra przedstawiono w tabeli 7. Zdecydowanym 

liderem jest wycieczka do Puszczy, dająca moŜliwość obserwowania Ŝubrów w ich 

naturalnym środowisku. Wśród 110 osób, które odpowiedziały na to pytanie 91 (czyli 

ponad 82%) wskazało właśnie wycieczkę. Taka forma dostarcza zdecydowanie 

najwięcej wraŜeń, dając przede wszystkim moŜliwość naocznego zaobserwowania 

zwierząt oraz wcześniej omawianych zjawisk. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe wycieczka 

jest formą kosztowną i wymagającą przygotowania logistycznego, zatem wydaje się, 

Ŝe naleŜałoby szukać optymalnego balansu między potencjalnymi korzyściami 

płynącymi z zastosowania tej właśnie formy i nakładami, na jej przygotowanie. DuŜo 

mniejszym (ale równym) poparciem cieszą się: projekcja filmu oraz wykład połączony 

z dyskusją z zaproszonymi gośćmi. ChociaŜ formy te wyraźnie ustępowały 

popularnością wycieczce, nie naleŜy ich nie doceniać. Przyjrzawszy się 

szczegółowym analizom poszczególnych spotkań, moŜna zauwaŜyć, Ŝe badani 

bardzo sobie cenili moŜliwość rozmowy z ekspertami. Pamiętać naleŜy, Ŝe 

powodzenie wykładu czy prezentacji w duŜej mierze zaleŜy nie tylko 

od przejrzystości prezentowanego materiału („trudność” tematu), ale takŜe 

kompetencji prowadzącego i jego zdolności zainteresowania słuchaczy.  

 
Tabela 7. Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) odpowiadaj ą Częstość Procent  

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 91 82,73 
Pokaz filmu 33 30,00 
Wykład 33 30,00 
Dyskusja z udziałem ekspertów 32 29,09 
Prezentacja multimedialna 18 16,36 
Wystawa zdjęć 1 0,91 
Ogółem odpowiedzi  208  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procent y nie sumuj ą się do 100. Zostały wyliczone w 
odniesieniu do liczby badanych, którzy odpowiedziel i na to pytanie (110) 
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Wykres 5. Preferowane formy prezentacji te matyki ochrony Ŝubra [%]  

82,73

30,00 30,00 29,09

0,91

16,36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Wycieczka Pokaz filmu Wykład Dyskusja Prezentacja
multimed.

Wystawa

 

Wykres 5. Preferowane formy prezentacji tematyki ochrony Ŝubra [%] 
 

Mniej wskazań niŜ wykłady miała prezentacja multimedialna, a zdecydowanie 

najmniej preferowanym sposobem prezentowania tematu jest „tradycyjna” (bez 

multimediów) forma wystawy fotograficznej. Przy tak duŜej ilości wskazań (badani 

mogli dokonywać wielokrotnego wyboru) moŜna traktować tabelę 6 jako pewnego 

rodzaju sugestię, na które formy naleŜy połoŜyć szczególny nacisk w przypadku tego 

typu projektów. 

 

 

Ogólne wnioski z bada ń 

 

• Prezentowana tematyka wzbudziła spore zainteresowanie uczestników 

projektu, o czym  świadczą  odpowiedzi uzyskane w ankiecie. 

• Odbiór spotkań konsultacyjnych był bardzo dobry (średnia ocena ze 

wszystkich szkoleń 4,61 przy moŜliwości ocenienia w skali 1 - 5). 

• Badani uczestnicy projektu deklarowali pozytywny stosunek do ochrony Ŝubra 

jeszcze przed udziałem w projekcie. Na podstawie ich deklaracji moŜna 

stwierdzić, Ŝe owe postawy uległy utrwaleniu, a w przypadku osób 

o pierwotnie obojętnym nastawieniu, następuje przesunięcie orientacji 
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w kierunku pozytywnym. Łącznie prawie 70% badanych zadeklarowało 

zmianę swojego stosunku do ochrony Ŝubra. 

• Wydaje się, Ŝe oczekiwania pokładane w spotkaniach konsultacyjnych przez 

badanych, zostały (w ich odczuciu) spełnione. 

• Znaczna część badanych uczestników projektu nie miała wcześniej kontaktu 

z taką formą ujęcia poruszanej problematyki. Stanowi to z jednej strony 

wyzwanie i stawia przed organizatorami powaŜne zadanie, z drugiej strony 

pozwala mieć nadzieję, Ŝe w połączeniu z dobrym odbiorem projektu, będzie 

on stanowił pozytywny punkt odniesienia podczas oceny innych przedsięwzięć 

tego typu. 

• W opinii uczestników spotkań, najlepszą formą prezentowania danego 

zagadnienia jest wycieczka do Puszczy i bezpośrednia obserwacja zachowań 

tych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Inne formy, choć takŜe bardzo 

waŜne, cieszą się mniejszym zainteresowaniem. 

 

Podsumowanie  

 

Wyniki badań ankietowych pokazują, Ŝe uczestnicy projektu „otworzyli się” na 

wiedzę w nim oferowaną i przynajmniej część z nich jest skłonna dalej 

ją wykorzystywać i przekazywać innym. Jest to niezwykle waŜne, gdyŜ adresatami 

konsultacji są lokalni liderzy, którzy mają wpływ na kształtowanie opinii innych 

członków społeczności. Pozwala to mieć nadzieję, Ŝe przynajmniej w pewnym 

stopniu podniesie się świadomość mieszkańców objętego programem terenu 

w kwestii ochrony Ŝyjących tam Ŝubrów. Znaczna część zaproszonych gości nigdy 

nie uczestniczyła w podobnych działaniach, więc przyjęła ten projekt ze sporym 

zainteresowaniem. MoŜna mieć nadzieję, Ŝe deklarowana pozytywna postawa wobec 

problemu ochrony Ŝubra ujawni się w konkretnych zachowaniach.  

Dopełniająca spotkania akcja edukacyjna wśród dzieci i młodzieŜy pozwala 

przypuszczać, Ŝe w lokalnej społeczności „zaszczepią się” poŜądane postawy, dzięki 

czemu Ŝubry będą mogły bezpiecznie Ŝyć na tych terenach i swobodnie 

przemieszczać się na inne obszary. Wiele jednak zaleŜy od jakości i intensywności 

podejmowanych działań. Pamiętać naleŜy, Ŝe procesy mentalnościowe 

są długotrwałe i ich skutki objawiają się po pewnym czasie. 
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Rozdział 5. 

Podsumowanie wyników ewaluacji konsultacji społeczn ych 

przeprowadzonych w szkołach gmin obj ętych projektem; wnioski  

 

Równolegle ze szkoleniami dla przedstawicieli gmin przeprowadzono zajęcia 

edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych gmin uczestniczących w 

projekcie. Szkolenia przeprowadzone zostały w 11 gminach objętych projektem– w 

kaŜdej gminie przeprowadzono 2 szkolenia – w 22 szkołach, w których wzięło udział 

1660 uczniów. Badania przeprowadzono w nast ępujących gminach: 

• Gródek (12.09.2007), 

• Michałowo (gimnazjum – 11.09.2008, liceum – 4.02.2008), 

• Narewka (szkoła podstawowa – 13.12.2007, gimnazjum – 6.11.2007), 

• Narew (28.11.2007), 

• Orla (16.05.2008), 

• BiałowieŜa (18.12.2007), 

• CzyŜe (17.01.2008), 

• Czeremcha (4.03.2008), 

• Kleszczele (16.05.2008), 

• Hajnówka (30.04.2008), 

• Dubicze Cerkiewne (13.06.2008). 

 

Do stworzenia niniejszego opracowania wykorzystano 351 obserwacji 

zawartych w ankietach zebranych wśród uczestników spotkań w poszczególnych 

szkołach9. Z zestawienia wyłączono gimnazjum w BiałowieŜy ze względu na niską 

wartość zebranego materiału (jedynie 8 ankiet z wieloma brakami w odpowiedziach). 

Badani uczniowie szkół gimnazjalnych otrzymali takie same ankiety jak dorośli 

uczestnicy spotkań dla lokalnych liderów. Terytorialne rozłoŜenie badanych gmin 

prezentuje mapa 4.  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Podobnie jak w przypadku spotkań z dorosłymi przedstawicielami lokalnych społeczności, część 
gmin nie została objęta badaniami ze względu na późniejsze rozpoczęcie ewaluacji.  
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Mapa 4. Gminy obj ęte badaniami ewaluacyjnymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Gminy obj ęte badaniami ewaluacyjnymi 
Źródła wiedzy o spotkaniach konsultacyjnych 

 

Spotkania z uczniami szkół w gminach objętych programem odbywały się 

w czasie i ramach zajęć lekcyjnych i miały charakter obowiązkowy. Uczniowie 

nie mieli więc moŜliwości wyboru, a podstawowym źródłem informacji o mającym 

się odbyć spotkaniu byli nauczyciele. Analiza ankiet wskazała, Ŝe część 

ankietowanych uczestników wskazywała róŜne inne źródła informacji. Trudno jednak 

traktować takie deklaracje jako miarodajne, więc zostały one wyłączone z ogólnego 

podsumowania. 

 

Ogólna ocena spotka ń konsultacyjnych w świetle deklaracji ich uczestników  
 

Podobnie, jak dorośli uczestnicy spotkań konsultacyjnych, uczniowie na 

początku wskazywali źródła informacji na temat projektu, a następnie dokonywali 

oceny spotkania w skali 1 – 5.  

Rozkład średnich ocen spotkania wystawionych przez ankietowanych uczniów 

gimnazjów prezentuje Tabela 8. Rozproszenie ocen było znaczne (od 3,65 do 4,53), 

a ogólna średnia ocena wyniosła 4,14. NaleŜy to uznać za dobry wynik.  
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Tabela 8. Średnie oceny spotka ń w poszczególnych szkołach 

Gmina Liczba ankiet Średnia ocena  
Spotkania 

CzyŜe 38 3,65 
Michałowo 69 3,93 
Czeremcha 38 4,18 
Hajnówka 54 3,73 

Orla 47 4,52 
Kleszczele 75 4,53 

Dubicze Cerkiewne 30 4,32 
Ogółem  351 4,14 

 

Jednocześnie moŜna zaobserwować, Ŝe oceny wystawiane przez młodzieŜ 

szkolną są niŜsze niŜ wartości przyznawane przez dorosłych uczestników spotkań 

konsultacyjnych. NiŜsza ocena moŜe wiązać się z kilkoma czynnikami.  

Po pierwsze, obecność na prezentacji projektu została młodzieŜy w pewien 

sposób narzucona. Udział w spotkaniu był odgórnie zarządzony, poniewaŜ wynikał 

z obowiązkowego planu zajęć lekcyjnych. MoŜna przypuszczać, Ŝe młodzi ludzie 

w wielu przypadkach kierowali się motywacją zewnętrzną - uczestniczyli 

w spotkaniach, poniewaŜ im kazano i w związku z tym ich oceny mogą być niŜsze.  

Po drugie, młodzieŜ biorąca udział w spotkaniu znajduje się w V stadium 

rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona nazywanym „toŜsamością” 

lub „rozproszeniem (pomieszaniem) ról”10. Jest to etap poszukiwania własnej 

toŜsamości, buntu i krytycyzmu wobec obowiązujących standardów oraz autorytetów. 

Na tym etapie Ŝycia dorośli przestają być autorytetami, a stają się nimi przede 

wszystkim rówieśnicy. MoŜna przypuszczać, Ŝe niŜsze poparcie dla prezentacji 

projektu moŜe wynikać z przeŜywanego stadium rozwoju osobowości.  

Po trzecie, w porównaniu do młodzieŜy, dorośli mieli więcej powodów, 

aby bardziej pozytywnie oceniać realizację projektu. Na spotkanie w duŜej mierze 

przybyli ci, którzy byli nim zainteresowani. Do wszystkich dorosłych były skierowane 

zaproszenia, mogli więc sami zdecydować, czy chcą wziąć udział w spotkaniu. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe, w przeciwieństwie do młodzieŜy, kierowała nimi motywacja 

wewnętrzna. Dodatkowo osoby dorosłe podczas spotkania konsultacyjnego wzięły 

udział w większej liczbie atrakcyjnych form niŜ młodzieŜ. Przykładem jest wycieczka 

do Puszczy Białowieskiej, spotkanie z ekspertami czy teŜ moŜliwość spędzenia 

czasu w ośrodku wypoczynkowym. Wydaje się zatem, Ŝe rozbieŜności w ocenie 

projektu wynikają z róŜnic w charakterystyce i przebiegu spotkań skierowanych do 

róŜnych grup adresatów. 

                                                 
10 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i Spółka., Poznań 2004, s. 45. 
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Stosunek uczestników do kwestii ochrony Ŝubra przed i po spotkaniach 
 
 Kwestię wcześniejszego stosunku ankietowanych uczniów do ochrony Ŝubra 

w Puszczy Białowieskiej  tabela 9 oraz wykres 6. W zdecydowanej większości 

przypadków był on mniej lub bardziej pozytywny (łącznie 92,7% badanych). Około 

8% (28 osób) uczestników spotkań deklarowało wcześniejszą obojętną postawę 

wobec poruszanego problemu. Nieco mniej uczniów (25 osób) nie potrafiło dokładnie 

określić swojej postawy. Postawy negatywne zadeklarowało pięciu ankietowanych. 

Ogólna liczba odpowiedzi wyniosła 335, co oznacza, Ŝe szesnaście osób pominęło 

omawiane pytanie. 
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Tabela 9.  Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra 

Wcześniejszy stosunek 
do ochrony Ŝubra Częstość Procent  

Procent 
skumulowany  

Pozytywny 212 63,3 63,3 
Raczej pozytywny 65 19,4 82,7 
Obojętny 28 8,4 91,0 
Raczej negatywny 3 0,9 91,9 
Negatywny 2 0,6 92,5 
Trudno powiedzieć 25 7,5 100,0 
Ogółem 335 100,0   

 
Po zestawieniu odpowiedzi na pytanie o wcześniejszy stosunek badanych do 

ochrony Ŝubra z deklaracją zmiany postawy w trakcie spotkania, otrzymano rozkład 

przedstawiony w tabeli 10. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe nastąpiła pewna zmiana 

Wykres 6. Deklarowany stosunek bada nych do ochrony Ŝubra przed konsultacjami [%]  
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deklarowanej orientacji, jakkolwiek u osób uprzednio pozytywnie ustosunkowanych 

do poruszanej problematyki zmiana nastawienia była względnie rzadsza. MoŜna w 

tym przypadku raczej mówić o potwierdzeniu, czy utrwaleniu wcześniejszego 

poglądu. Warto jednak zwrócić uwagę na uczniów, którzy wcześniej podchodzili do 

ochrony Ŝubra obojętnie. W połowie tych przypadków następuje zmiana 

deklarowanej postawy. Nieco inaczej wygląda sytuacja osób negatywnie 

nastawionych do problemu, gdzie tylko jedna z nich stwierdziła, Ŝe zmieniła zdanie, 

jakkolwiek osób o orientacji negatywnej było zdecydowanie najmniej. Warto 

zauwaŜyć, Ŝe w komentowanych obliczeniach uwzględniono jedynie 271 obserwacji, 

co jest skutkiem licznych braków w odpowiedziach. O ile wśród 351 badanych było 

335 osób, które zadeklarowały swój wcześniejszy stosunek do ochrony Ŝubra, to po 

odrzuceniu braków z pytania o zmianę orientacji pozostało 271 osób, które 

odpowiedziały na obydwa pytania. 

 
Tabela 10. Deklaracja stosunku do ochrony Ŝubra a jego zmiana w trakcie spotkania  

Deklarowany wcze śniejszy 
stosunek do ochrony Ŝubra  

Zmiana 
stosunku 
(liczba) 

Brak zmiany 
stosunku 
(liczba) 

Ogółem 
(liczba) 

pozytywny 77 92 169 
raczej pozytywny 30 27 57 
obojętny 13 13 26 
raczej negatywny 1 1 2 
negatywny 1 0 1 
trudno powiedzieć 11 5 16 
Ogółem 133 138 271 

 

Zestawienie odpowiedzi na pytanie o zmianę poglądów z podziałem na gminy 

zawiera tabela 11. Jakkolwiek w przypadku szkół uzyskano więcej obserwacji niŜ po 

spotkaniach z dorosłymi, takŜe tutaj naleŜy z rezerwą podchodzić do otrzymanych 

wyników. Są one równieŜ wyraźnie niŜsze niŜ u dorosłych. Pamiętać jednak naleŜy 

o ogólnie pozytywnym nastawieniu badanych uczniów do ochrony Ŝubra, jak równieŜ 

o fakcie, Ŝe osoby deklarujące trwanie w poglądach były uprzednio pozytywnie 

ustosunkowane do poruszanych zagadnień.  
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Tabela 11. Deklaracja zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w zale Ŝności od gminy  

Gmina Zmiana 
stosunku 

Brak 
zmiany 

stosunku 

Ogółem 
(zmiana i 

brak zmiany) 

Procent 
deklaruj ących 

zmianę stosunku  

Czeremcha 19 15 34 55,88 
Dubicze  8 3 11 72,73 
CzyŜe 14 22 36 38,89 
Hajnówka 23 16 39 58,97 
Kleszczele 34 29 63 53,97 
Michałowo 18 41 59 30,51 
Orla 17 12 29 58,62 
Ogółem 133 138 271 49,08 

 

 
Wcześniejszy udział uczestników w innych wydarzeniach o podobnej tematyce 

 

Wśród uczniów, którzy oddali wypełnione ankiety, prawie trzy czwarte (73,1%) 

nie uczestniczyło nigdy wcześniej w wydarzeniach o podobnej tematyce. Podobnie 

jak w przypadku osób dorosłych, fakt ten ma istotne znaczenie dla uformowania 

poŜądanych postaw z punktu widzenia celów projektu. W tym przypadku liczy się 

przede wszystkim zarówno jakość (rzetelność), jak  równieŜ sposób przekazywania 

młodzieŜy informacji. WaŜne jest stosowanie takich form narracyjnych, które 

zainteresują słuchaczy. 

 

Spotkania konsultacyjne a oczekiwania uczestników 
 

Analiza tabeli 12 i wykresu 7 pozwala stwierdzić, Ŝe ogromna większość 

ankietowanych (90%) czuje się przynajmniej raczej usatysfakcjonowana prezentacją. 

Nieco więcej niŜ 10% (34 osoby) badanych twierdzi, Ŝe ich oczekiwania nie zostały 

spełnione. TakŜe w tym przypadku braki odpowiedzi wpłynęły na obniŜenie 

ostatecznej liczby obserwacji. 

 Otrzymane tu oceny są wyraźnie niŜsze niŜ wystawione przez dorosłych. U 

młodzieŜy odnotowano przewagę odpowiedzi „raczej tak”, dorośli najczęściej 

wybierali „zdecydowanie tak”, co więcej, ani razu nie padły u nich odpowiedzi 

negatywne. 
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Wykres 7. Deklaracje badanych wzgl ędem spełnienia ich oczekiwa ń przez konsultacje [%]  

Wykres 7. Deklaracje badanych względem spełnienia ich oczekiwań przez konsultacje [%] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabela 12. Spotkania konsultacyjne a oczekiwania uc zestników 

Spełnienie oczekiwa ń 
pokładanych w spotkaniu  Częstość Procent 

Procent 
skumulowany 

zdecydowanie tak 126 38,06 38,06 
raczej tak 171 51,65 89,71 
raczej nie 25 7,59 97,3 
zdecydowanie nie 9 2,70 100,0 
Ogółem 331 100,00   

 

 

ZróŜnicowanie odpowiedzi na to pytanie w poszczególnych gminach 

prezentują Tabele 13 i 14. Pierwsza z nich ukazuje liczebności odpowiedzi, druga 

dane procentowe względem gmin. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nierówne liczby ankiet 

zebranych w poszczególnych szkołach nie wpływają pozytywnie na poprawność 

interpretacji otrzymanych wyników. Analiza liczb bezwzględnych wskazuje, Ŝe 

najwięcej negatywnych odpowiedzi zebrało spotkanie w Michałowie (8), najmniej zaś 

w Kleszczelach (2). Po uwzględnieniu stosunku tych odpowiedzi do całkowitych 

liczebności w kaŜdej gminie, zauwaŜono, Ŝe względnie najgorzej wypadło spotkanie 

w CzyŜach (15%), a najlepiej w Kleszczelach (2,8%). W tym miejscu róŜnice w 

liczebnościach mogą zniekształcać wyniki. 
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Tabela 13. Spełnienie oczekiwa ń uczestników spotkania według gmin (liczby bezwzgl ędne) 

Gmina 
Spełnienie oczekiwa ń uczestników spotkania  

zdecydowanie 
tak raczej tak 

raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie Ogółem 

Czeremcha 13 20 5 0 38 
Dubicze Cerk. 6 14 2 1 23 
CzyŜe 9 23 6 0 38 
Hajnówka 17 27 3 4 51 
Kleszczele 38 33 1 1 73 
Michałowo 19 36 6 2 63 
Orla 24 18 2 1 45 
Ogółem 126 171 25 9 331 

 
 
Tabela 14. Spełnienie oczekiwa ń uczestników spotkania według gmin (procent odpowie dzi w 
gminach) 

Gmina 
Spełnienie oczekiwa ń uczestników spotkania  

zdecydowanie 
tak raczej tak 

raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie Ogółem 

Czeremcha 34,21 52,63 13,16 0,00 100 
Dubicze Cerk. 26,09 60,87 8,70 4,35 100 
CzyŜe 23,68 60,53 15,79 0,00 100 
Hajnówka 33,33 52,94 5,88 7,84 100 
Kleszczele 52,05 45,21 1,37 1,37 100 
Michałowo 30,16 57,14 9,52 3,17 100 
Orla 53,33 40,00 4,44 2,22 100 
Ogółem 38,07 51,66 7,55 2,72 100 

 

 
Preferowane przez badanych formy prezentacji tematy ki ochrony Ŝubra 
 

Preferencje uczniów pod względem sposobów prezentowania tematyki 

związanej z ochroną Ŝubra przedstawiono w tabeli 15 i wykresie 8. W pytaniu moŜna 

było wybrać jedną lub dwie odpowiedzi. Łącznie na pytanie odpowiedziało 319 osób, 

udzielając 521 wskazań. Tak jak w przypadku spotkań z dorosłymi, 

niekwestionowanym liderem została wycieczka (jakkolwiek uczniowie w niej nie 

uczestniczyli). Na drugim miejscu znalazła się projekcja filmów. Pozostałe formy 

miały zdecydowanie niŜsze poparcie. Wyraźnie to pokazuje, Ŝe w przypadku działań 

z młodzieŜą najlepszym rozwiązaniem jest wycieczka dająca moŜliwość naocznej 

obserwacji Ŝubra i praktycznych aspektów jego ochrony, jak równieŜ formy 

audiowizualne. Zbyt długie i nuŜące wykłady nie przynoszą takich efektów, 

jak dobrze dobrane filmy połączone z krótką prezentacją zdjęć. NaleŜy więc kłaść 

nacisk na formy interaktywne i multimedialne. 
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Wykres 8. Preferowane formy prezentacji tematyki oc hrony Ŝubra  
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Wykres 8. Preferowane formy prezentacji tematyki ochrony Ŝubra 
Tabela 15. Preferowane formy prezentowania tematyki  ochrony Ŝubra  

Preferowane  formy prezentowania tematyki 
ochrony Ŝubra  Częstość Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 224 70,2 
Pokaz filmu 115 36,1 
Wykład 55 17,2 
Dyskusja z udziałem ekspertów 45 14,1 
Prezentacja multimedialna 42 13,2 
Wystawa zdjęć 40 12,5 
Ogółem 521  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100! Zostały one wyliczone w 
odniesieniu do liczby badanych, którzy odpowiedziel i na to pytanie (319).  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak rozkładały się te wyniki w poszczególnych gminach ilustruje tabela 16. 

O ile nie ma problemów z odczytaniem liderów klasyfikacji (wycieczka i film), 

to trzecia preferencja nastręcza juŜ pewne trudności (zaznaczona kolorem 

ciemnoszarym). MoŜna stwierdzić, Ŝe w kaŜdej gminie badani uczniowie odpowiadali 

inaczej. W tej kategorii względnie najczęściej padała dyskusja z udziałem ekspertów. 

Zatem najlepszymi formami pracy z młodzieŜą byłaby: wycieczka, atrakcyjny materiał 

audiowizualny oraz niebyt długa forma wykładu połączonego z moŜliwością dyskusji.  
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Tabela 16. Preferowane formy prezentowania tematyki  ochrony Ŝubra z uwzgl ędnieniem 
podziału na gminy [%] 

Gmina 
Preferowane formy prezentacji  

wycieczka  film  wykład  dyskusja  prezentacja  wystawa  
Czeremcha 73,0 37,8 10,8 21,6 13,5 2,7 
Dubicze 
Cerkiewne 63,6 40,9 9,1 9,1 22,7 18,2 

CzyŜe 75,7 24,3 10,8 2,7 13,5 18,9 
Hajnówka 76,5 37,3 5,9 19,6 9,8 11,8 
Kleszczele 58,9 38,4 30,1 13,7 15,1 15,1 
Michałowo 80,7 33,3 15,8 21,1 8,8 12,3 
Orla 64,3 40,5 26,2 4,8 14,3 9,5 
Ogółem  70,2 36,1 17,2 14,1 13,2 12,5 
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100. Zostały  one wyliczone w 
odniesieniu do liczby badanych, którzy odpowiedziel i na to pytanie (319)  

 

Wnioski z bada ń 
 

• Ogólny odbiór konsultacji dla młodzieŜy był dobry. Średnia ocena ze 

wszystkich spotkań wyniosła 4,14 i była ona niŜsza niŜ analogiczna u osób 

dorosłych. 

• Badani uczniowie deklarowali pozytywny stosunek do ochrony Ŝubra jeszcze 

przed udziałem w projekcie. Uzyskane oceny były niŜsze niŜ u dorosłych. 

Prawie 10% ankietowanych opisywało swoje wcześniejsze nastawienie jako 

najwyŜej obojętne (negatywne + obojętne), a kolejne 7,5% nie potrafiło 

określić swojej postawy. 

•  Opierając się na tych deklaracjach, moŜna stwierdzić, Ŝe połowa osób, którym 

ochrona Ŝubrów była wcześniej obojętna, zmieniła zdanie na ten temat w 

trakcie spotkań. Podobne przejście obserwuje się takŜe u kilku osób 

uprzednio nastawionych negatywnie, ale przy tak niewielkiej liczbie obserwacji 

trudno mówić o jakiejś ogólnej tendencji. Ponadto, większość osób wcześniej 

niezdecydowanych deklarowała się później jako zwolennicy ochrony Ŝubra. 

• Wydaje się, Ŝe oczekiwania pokładane w spotkaniach konsultacyjnych przez 

badanych, zostały (w ich odczuciu) raczej spełnione. Podkreślenia wymaga 

określenie „raczej”, poniewaŜ ten typ odpowiedzi dominował wśród młodzieŜy, 

w przeciwieństwie do dorosłych, którzy wypełniali taką samą ankietę. Pojawiło 

się po raz pierwszy kilka odpowiedzi negatywnych. 

• Znaczna część badanych uczestników projektu nie miała wcześniej kontaktu 

z taką formą ujęcia poruszanej problematyki. Stanowi to z jednej strony 

wyzwanie i stawia przed organizatorami powaŜne zadanie, z drugiej strony 

pozwala mieć nadzieję, Ŝe w połączeniu z dobrym odbiorem projektu, będzie 
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on stanowił pozytywny punkt odniesienia podczas oceny innych przedsięwzięć 

tego typu. 

• W opinii badanych uczniów ze szkół objętych programem najlepszą formą 

prezentowania tematyki Ŝubra i jego ochrony jest wycieczka do Puszczy 

Białowieskiej i bezpośrednia obserwacja zachowań tych zwierząt w ich 

naturalnym środowisku. Sporym powodzeniem cieszyłby się równieŜ ciekawy 

film. Inne formy wzbudzają mniejsze zainteresowanie, jakkolwiek nie naleŜy 

ich przekreślać.  

 

 
Podsumowanie 
 

Pomimo obowiązkowego charakteru spotkań, w których uczestniczyli 

uczniowie, moŜna stwierdzić, Ŝe podeszli oni do prezentacji ze sporym 

zainteresowaniem, o czym świadczą wyniki w poszczególnych szkołach. Jest to 

waŜne, gdyŜ większość badanych nie miała wcześniej kontaktu z tak prezentowaną 

tematyką związaną z Ŝubrem i jego ochroną. MoŜna mieć nadzieję, Ŝe zdobyta w ten 

sposób wiedza zostanie wykorzystana w sposób poŜyteczny. Uczniowie zwracali 

przede wszystkim uwagę na przydatność zdobytych wiadomości w szkole, podczas 

zajęć, czy równego rodzaju referatów, a nawet konkursów. Być moŜe część z nich 

podzieli się wraŜeniami i zdobytymi informacjami z najbliŜszymi, co rozszerzy ich 

obszar znajomości poruszanej problematyki, a poŜądane postawy będą bardziej 

rozpowszechnione. 
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Rozdział 6. 

Rekomendacje do dalszych działa ń 

 

Program spotkań konsultacyjnych w świetle uzyskanych wyników nie powinien 

ulegać duŜym modyfikacjom. Na podstawie badań ewaluacyjnych (obserwacja i 

ankieta) moŜna zaproponować: 

 

• aktywniejsze i szersze rozpowszechnianie informacji (na przykład w postaci 

plakatów) o planowanych spotkaniach konsultacyjnych i ich załoŜeniach, aby 

dotrzeć do osób bezpośrednio zainteresowanych udziałem w spotkaniu; 

• skrócenie bądź nawet rezygnację z któregoś wystąpienia w pierwszej połowie 

spotkania (zwłaszcza w przypadku wystąpień dotyczących biologii Ŝubra), aby 

zapobiec zmęczeniu uczestników; 

• zmniejszenie roli indywidualnych wystąpień na rzecz moderowanych przez 

członka zespołu organizacyjnego dyskusji, w celu pobudzenia uczestników do 

swobodnej wymiany zdań czy wyraŜenia własnej opinii na dany temat; 

• kilkakrotne podkreślenie celów projektu i jego znaczenia w trakcie wycieczki 

terenowej, aby utrwalić najistotniejsze informacje i pokazać jak wszystko 

wygląda w praktyce, a nie tylko na filmie czy prezentacji multimedialnej; 

• zachęcanie uczestników spotkania konsultacyjnego do dzielenia się zdobytą 

wiedzą z innymi (znajomymi, sąsiadami); 

• podkreślenie znaczenia kontaktów z Ŝubrem i tego typu programów dla 

rozwoju regionalnego, jak równieŜ wskazywanie na konieczność szerokiego 

mówienia o potrzebie ochrony Ŝubra, głównie wśród młodzieŜy; 

• przeprowadzenie wstępnego rekonesansu przed spotkaniem konsultacyjnym 

(na przykład poprzez telefon do osoby zaproszonej) celem poznania, ile osób 

mogło wcześniej uczestniczyć w wydarzeniach o podobnym charakterze, 

uzyskana w ten sposób wiedza moŜe pomóc w takim ukierunkowaniu 

programu spotkania, aby było one atrakcyjne dla osób z pewnym rozeznaniem 

w tematyce lub takich, które mają z nią styczność po raz pierwszy.  
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Załącznik 1. 

Szczegółowe analizy poszczególnych spotka ń 

 

1) Gmina Orla 
 
1a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Orla, 13 - 14 grudnia 2007  
 

Podczas spotkania z mieszkańcami zebrano 30 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Od trzydziestu przebadanych osób uzyskano 36 odpowiedzi wskazujących 

źródła informacji o spotkaniu konsultacyjnym. 26 wskazywało zaproszenie 

od Fundacji Zielone Płuca Polski, 7 przełoŜonego i 3 inne źródła (szkoła lub osobiste 

spotkanie z Organizatorami). 

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 
 

Średnia ogólna ocena spotkania wystawiona przez ankietowanych 

uczestników była wysoka i wyniosła 4,70. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

Badanym uczestnikom spotkania najbardziej odpowiadała wycieczka do 

Puszczy oraz wykłady zaproszonych ekspertów. Zwracano przy tym uwagę na 

merytoryczne przygotowanie i profesjonalizm prowadzących. Zrobiły one duŜe 

wraŜenie na słuchaczach. Często wskazywano równieŜ filmy o tematyce związanej 

z Ŝubrem. 

 
Tabela 1z. Najciekawsze elementy spotkania według b adanych uczestników (gmina Orla). 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Wycieczka do Puszczy 10 37,04 
Wykłady / wystąpienia 10 37,04 
Filmy 5 18,52 
Profesjonalizm / kompetencje prowadzących 5 18,52 
Zwiedzanie rezerwatu i muzeum 3 11,11 
Poziom organizacji / atmosfera 3 11,11 
Inne 3 11,11 
Ogółem 39  
Uwaga, wielokrotne odpo wiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  
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Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

• powtarzanie tych samych informacji w róŜnych wystąpieniach; 

• zbyt krótkie przerwy między referatami; 

• rozmowy w trakcie wykładów; 

• warunki atmosferyczne w czasie wyjazdu terenowego.  

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Deklarowane przez uczestników spotkania motywacje do wzięcia w nim 

udziału skupiały się wokół chęci zdobycia bądź poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra, 

zainteresowania tematyką przyrodniczą czy zwykłej ciekawości. Szczegółowy 

rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 2z. 

 

Tabela 2z. Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału (gmina Orla) 

Odpowiedzi na pytanie - Dlaczego wzi ął(ęła) Pan(i) 
udział w spotkaniu konsultacyjnym? Częstość Procent 

Chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra 10 38,46 
Ciekawość 9 34,62 
Zainteresowanie przyrodą, tematem Ŝubra 7 26,92 
Zaproszenie od Organizatora 3 11,54 
Inna odpowiedź 1 3,85 
Ogółem 30  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Badani uczestnicy spotkania zadeklarowali względnie pozytywny wcześniejszy  

stosunek do ochrony Ŝubra. Choć zdecydowana większość (18) badanych określiła 

swoją postawę jako „pozytywną”, to osób deklarujących stosunek „obojętny” było tyle 

samo co nastawionych „raczej pozytywnie” (po 5). Jeden respondent przyznał się do 

„raczej negatywnej” postawy wobec Ŝubra. 

W dalszej kolejności zapytano ankietowanych o zmianę nastawienia wobec 

problemu ochrony Ŝubra w trakcie spotkania. 19 osób zadeklarowało zmianę 

swojego stosunku, 10 pozostaje przy swoich postawach, jedna osoba nie udzieliła 

odpowiedzi. Co ciekawe, wszyscy badani, których wcześniejszy stosunek nie był 

„pozytywny” zadeklarowali zmianę swojej postawy. 
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Respondenci, którzy zmienili swój stosunek do ochrony Ŝubra, uzasadniali 

tą zmianę wpływem nowych informacji o tych zwierzętach, ich liczebności, roli 

w przyrodzie i konieczności ich ochrony. Z kolei badani deklarujący niezmienność 

swoich postaw, uzasadniali ją wcześniejszym pozytywnym nastawieniem wobec 

poruszanego problemu, posiadaniem wystarczającej wiedzy i przekonaniem 

o konieczności ochrony Ŝubra. 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Prawie dwie trzecie ankietowanych uczestników spotkania przyznało, 

Ŝe w jego trakcie pojawiły się szczególnie interesujące kwestie. Dotyczyły one przede 

wszystkim: 

• ochrony Ŝubra, przemieszczania się tych zwierząt i tworzenia dla nich 

korytarzy; 

• konkretnych planów władz dotyczących dalszego wzrostu populacji Ŝubra; 

• współpracy międzynarodowej w aspekcie ochrony Ŝubra; 

• kwestii związanych z agroturystyką i uwzględnieniu w niej Ŝubra; 

• dopłat dla rolników. 

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Deklaracje badanych wobec praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej 

podczas spotkania konsultacyjnego prezentuje tabela 3z. Najczęściej badani mówili 

o pogłębianiu własnej wiedzy na rzecz osobistego rozwoju. W dalszej kolejności 

wskazywano przekazywanie wiedzy innym oraz wykorzystywanie zdobytych 

wiadomości na zajęciach szkolnych. Dwie osoby zadeklarowały wykorzystanie nowej 

wiedzy w pracy zawodowej, a jedna chciałaby w oparciu o nią prowadzić 

gospodarstwo agroturystyczne. 

 
Tabela 3z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (gmina Orla) 

Odpowiedzi na py tanie - Do czego przyda si ę Panu(i) wiedza 
uzyskana podczas spotkania? Liczebność 

Samorozwój / zdobywanie wiedzy dla siebie 10 
Rozmowy z innymi / propagowanie idei ochrony Ŝubra 7 
Nauka (wykorzystanie wiedzy podczas zajęć szkolnych) 6 
Praca zawodowa 2 
Inne odpowiedzi 3 
Ogółem 28 
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Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Jedynie dwie osoby spośród przebadanych uczestników spotkania 

zadeklarowały wcześniejszy udział w podobnych wydarzeniach. Jedna z nich 

napisała o „agroturystyce”, odpowiedź drugiej była niezrozumiała. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

Wydaje się, Ŝe oczekiwania badanych wobec spotkania zostały w duŜym 

stopniu zaspokojone. 18 osób na to pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak” i 12 

„raczej tak”. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej. Uzyskane wyniki mogą być 

zdeterminowane przez: 

 
• wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny spotkania; 

• brak porównania z innymi imprezami tego typu (dla większości był to pierwszy 

kontakt z problematyką w takiej formie). 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Odpowiedzi badanych jednoznacznie wskazują, Ŝe najatrakcyjniejszą formą 

prezentowania tematyki ochrony Ŝubra jest wycieczka. W dalszej kolejności 

wskazywano pokazy filmów, wykłady i dyskusje z udziałem ekspertów. Najrzadziej 

wybierano multimedialne prezentacje. 

Tabela 4z. Preferowane formy prezentowania tematyki  ochrony Ŝubra (gmina Orla) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 25 86.21 
Pokaz filmu 13 44.83 
Wykład 8 27.59 
Dyskusja z udziałem ekspertów 6 20.69 
Prezentacja multimedialna 4 13.79 
Ogółem 56  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Proce nty nie sumuj ą się do 100!  
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1b) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Orli 
 

Podczas spotkania zebrano 47 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, jakkolwiek uczniowie 

zaznaczali takŜe inne źródła informacji. 

 

Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 

 

Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była wysoka. Średnia 

wartość wszystkich ocen wyniosła 4,52. Z kolei najczęściej wystawianą oceną była 

„5”. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

Badanym gimnazjalistom podobała się  najbardziej projekcja filmów. Dwa razy 

mniej wskazań miał pokaz slajdów oraz opowieści o Ŝubrach. Pokazuje to, Ŝe do 

młodzieŜy szkolnej łatwiej jest dotrzeć przez odpowiednio dobrane wizualne formy 

przekazu. 

Tabela 5z. Najciekawsze elementy spotkania według b adanych uczestników (gimnazjum w Orli) 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Filmy  23 52,27 
Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 12 27,27 
Opowieści o Ŝubrach 12 27,27 
Profesjonalizm prowadzących 1 2,27 
„Wszystko” 5 11,36 
Ogółem 53  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

Ankietowanych zirytowała przede wszystkim wymiana głośników w trakcie 

projekcji, spowodowana usterkami technicznymi (4 wskazania). Pojawiały się teŜ 
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pojedyncze odpowiedzi mówiące, Ŝe słuchaczom nie podobała się prezentacja lub 

film oraz scena usypiania Ŝubra. DuŜa część uczestników  (10 osób) wpisywała w tej 

rubryce odpowiedzi mówiące, Ŝe „wszystko się podobało”. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany wcześniejszy stosunek 

badanych do ochrony Ŝubra prezentuje tabela 6z. NaleŜy go odbierać jako bardzo 

pozytywny, pomimo pojedynczych odpowiedzi negatywnych. 

 

Tabela 6z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (gimnazjum w Orli) 

Odpowiedzi na pytanie – Jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 19 65,5% 
Raczej pozytywny 3 10,3% 
Obojętny 2 6,9% 
Negatywny 1 3,4% 
Trudno powiedzieć 4 13,8% 
Ogółem 29 100,0% 

  
Ponadto, 17 osób zadeklarowało zmianę swojego stanowiska w trakcie 

prezentacji, a 12 miało pozostać przy wcześniejszych poglądach. Zmianę stosunku 

do ochrony Ŝubra uzasadniano zdobyciem szerszej wiedzy w tym temacie, co miało 

przekonać uczestników do zmiany zdania. JeŜeli większość badanych deklarowała 

najbardziej pozytywną postawę, to naleŜy domniemywać, Ŝe uległa ona utrwaleniu. 

Niemniej jednak, osoby deklarujące wcześniejsze negatywne nastawienie, 

zapewniały później, Ŝe dzięki prezentacji zmieniły zdanie. Z kolei osoby deklarujące 

niezmienność stanowiska podkreślały, iŜ nie musiały go zmieniać, gdyŜ wcześniej 

były juŜ wystarczająco pozytywnie nastawione wobec poruszanego problemu. 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  
 

Szesnaście osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą na pojawienie się w 

trakcie spotkania szczególnie interesujących kwestii, jednak nie wszyscy uzupełnili 
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później swoją odpowiedź. Z drugiej strony, trudno jest sklasyfikować pojawiające się 

szczegółowe rozwinięcia. Badanych uczniów szczególnie zaciekawiły: 

• opowieści o Ŝubrach i ciekawostki; 

• obszar występowania tych zwierząt; 

• Ŝycie stadne Ŝubrów. 

• Ŝubry jako gatunek zagroŜony wyginięciem. 
 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 
 

Wśród odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas 

spotkania wiedzy dominowała deklaracja znajomości zasad odpowiedniego 

zachowywania się w pobliŜu Ŝubra. Ponadto, wskazywano przydatność wiedzy 

w szkole oraz w rozmowach z innymi. Względnie najrzadziej mówiono o wiedzy dla 

siebie. 

Tabela 7z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (gimnazjum w O rli)  

Odpow iedzi na pytanie - Do czego przyda si ę 
Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania? Liczebność Procent 

Odpowiednie zachowanie w pobliŜu Ŝubra 9 20,45 
Zajęcia w szkole (klasówki, prace) 8 18,18 
Przekazywanie wiedzy innym 4 9,09 
Wiedza dla siebie 3 6,82 
Ogółem 24  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Jedynie cztery osoby przyznały się do wcześniejszego udziału 

w wydarzeniach o podobnej tematyce, a dwie z nich udzieliły szczegółowych 

odpowiedzi, deklarując udział w wycieczce do BiałowieŜy.  

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

 Na podstawie analizy wyników badań ankietowych moŜna przypuszczać, Ŝe 

oczekiwania młodzieŜy gimnazjalnej zostały w duŜym stopniu spełnione. Odpowiedzi 

pozytywne stanowiły więcej niŜ 90% wszystkich. Z jednej strony spotkanie zebrało 

pozytywne recenzje ze strony jego uczestników, z drugiej, dla większości  z nich był 

to pierwszy kontakt z tak zaprezentowaną tematyką, co oznacza, Ŝe nie istnieje 

wydarzenie, które mogłoby stanowić punkt odniesienia i wartościowania. Co więcej, 

spełnieniem oczekiwań uczniów gimnazjum moŜna nazwać nie tylko przygotowanie 
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interesującej prezentacji, ale równieŜ (a w wielu wypadkach - przede wszystkim) 

zwolnienie ich z lekcji. 

 

 

 

Tabela 8z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocze kiwań uczestników (gimnazjum w Orli) 

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkanie spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 24 53,3 
Raczej tak 18 40,0 
Raczej nie 2 4,4 
Zdecydowanie nie 1 2,2 
Ogółem 45 100,0 

 
Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 
Wśród preferowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka, przed pokazem filmów i wykładami. 

W przypadku badanych uczniów gimnazjum w Orli najmniejszym zainteresowaniem 

cieszyłaby się dyskusja z udziałem ekspertów. Stanowi to odwrócenie sytuacji 

obserwowanej w Hajnówce, gdzie interaktywna forma (dyskusja) cieszyła się 

większym zainteresowaniem niŜ słuchanie wykładu.  

Tabela 9z. Preferowane formy prezentowania tematyki  ochrony Ŝubra 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 27 64,3% 
Pokaz filmu 17 40,5% 
Wykład 11 26,2% 
Prezentacja multimedialna 6 14,3% 
Wystawa zdjęć 4 9,5% 
Dyskusja z udziałem ekspertów 2 4,8% 
Ogółem 67  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia:  

Liczba uczniów  – 47 

Płeć – 24 kobiet, 12 męŜczyzn (w 11 przypadkach nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia:  1994 - 1996 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• Orla – 21 osób, 

• Szczyty Nowodwory – 4 osoby, 

• Szczyty Dzięciołowo – 1 osoba, 
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• Malenniki – 1 osoba, 

• Krywiatycze – 1 osoba, 

• Reduty – 1 osoba, 

• Paszkowszczyzna – 2 osoby, 

• Gregorowce – 1 osoba, 

2) Gmina Białowie Ŝa 

 

2a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Białowie Ŝa, 18 - 19 grudnia 2007  

 

Podczas spotkania zebrano 12 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Według deklaracji badanych uczestników spotkania podstawowym źródłem 

informacji o tym wydarzeniu byli znajomi, przełoŜeni w pracy oraz pracownicy PTTK 

(w kategorii „inna odpowiedź”). Najrzadziej wskazywanym źródłem były zaproszenia 

przygotowane przez organizatora spotkania. 

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 
 

Ogólna opinia badanych na temat spotkania konsultacyjnego była dobra. 

Średnia wszystkich ocen wyniosła 4,54. Nie pojawiły się oceny niŜsze niŜ 4. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

Rozkład odpowiedzi wskazujących najciekawsze zdaniem badanych elementy 

programu prezentuje tabela 10z. Najbardziej odpowiadała respondentom wycieczka 

do Puszczy Białowieskiej połączona z obserwacją Ŝubrów na wolności (8 wskazań). 

Inne odpowiedzi były trudniejsze do sklasyfikowania. Badani docenili takŜe 

wystąpienia zaproszonych ekspertów oraz moŜliwość prowadzenia z nimi dyskusji. 

Zwrócono równieŜ uwagę na przekazany zasób informacji o Ŝubrach oraz „zajęcia 

praktyczne”, które najprawdopodobniej oznaczają wyjazd terenowy, jakkolwiek w tym 

miejscu zostały potraktowane jako odrębna kategoria. 
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Tabela 10z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (gmina 
Białowie Ŝa) 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Wycieczka do Puszczy 8 66,67 
Wykłady / wystąpienia 3 25,00 
„Zajęcia praktyczne” 3 25,00 
Rozmowy z fachowcami, kompetentne komentarze 3 25,00 
Informacje o Ŝubrach 3 25,00 
Sposób prowadzenia zajęć 1 8,33 
Ogółem 21  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

  

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

W przypadku pytania o najsłabsze strony spotkania badani uczestnicy udzielili 

jedynie sześciu odpowiedzi. Prezentacjom zarzucano przede wszystkim: 

 

• zbyt długi czas trwania i zbyt mało przerw; 

• powtarzanie pewnych informacji podczas róŜnych wystąpień; 

• rozbieŜności w danych przekazywanych podczas róŜnych wystąpień; 

• brak informacji o konkretnych działaniach prawnych; 

• sposoby prowadzenia niektórych wykładów (bez sprecyzowania, o co chodzi). 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Odpowiedzi praktycznie wszystkich respondentów na pytanie o czynniki 

motywujące do uczestnictwa w spotkaniu sprowadzały się sprowadzały się albo do 

szczególnego zainteresowania tematyką związaną z Ŝubrem i jego ochroną (4), albo 

do chęci poszerzenia swojej wiedzy na omawiany temat (5). Jedna osoba 

zadeklarowała równieŜ chęć pomocy w ochronie Ŝubrów na terenie Puszczy. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Wszyscy uczestnicy spotkania odpowiadający na to pytanie (10) zadeklarowali 

pozytywny stosunek do ochrony Ŝubra jeszcze przed spotkaniem. Siedmioro z nich 

stwierdziło, Ŝe ich postawa podczas spotkania uległa zmianie, troje zadeklarowało 

niezmienność stanowiska. Odpowiedzi uzasadniające poszczególne wybory 

wskazywały przede wszystkim na poszerzenie wiedzy na temat Ŝubra i przekonanie 
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o konieczności ochrony tych zwierząt oraz na utrwalenie pozytywnego stanowiska 

wobec poruszanego problemu.  

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Spośród ankietowanych uczestników spotkania osiem osób wskazało 

szczególnie interesujące kwestie, jakie zostały poruszone podczas prezentacji. 

Dotyczyły one przede wszystkim: 

• hodowli Ŝubrów oraz zarządzania ich populacją; 

• ochrony Ŝubrów jak równieŜ innych gatunków; 

• sposobów badań nad Ŝubrami; 

• ciekawostek związanych z trybem Ŝycia i zwyczajami tych zwierząt; 

• zarabiania na Ŝubrach; 

• moŜliwości uzyskania korzyści finansowych (dosłownie „zarabiania na Ŝubrach”). 

  

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Badani byli bardzo zgodni w odpowiedziach dotyczących praktycznego 

wykorzystania wiedzy zdobytej podczas spotkania. Ogromna większość 

zadeklarowała, Ŝe wiadomości zdobyte podczas szkolenia przydadzą się podczas 

oprowadzania turystów. Jak się okazało, większość gości spotkania dorabiała jako 

przewodnicy puszczańscy. Fakt ten jest niewątpliwie wart odnotowania, poniewaŜ 

jeśli przewodnicy będą rzeczywiście propagować ideę ochrony Ŝubra, moŜe ona 

zyskać kolejnych zwolenników, nie tylko z terenów okalających Puszczę Białowieską. 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Dla większości badanych (7) spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez 

Fundację Zielone Płuca Polski nie było pierwszym kontaktem z tematyką ochrony 

Ŝubra. Ze względu na fakt, Ŝe większość uczestników pracuje równieŜ w roli 

przewodników, to właśnie kurs na przewodnika był miejscem zetknięcia się z 

poruszaną problematyką (5 wskazań). Jedna osoba zadeklarowała równieŜ udział w 

konferencji dotyczącej badań na Ŝubrem, co było związane z wykonywanym 

zawodem (biolog). 
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Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

W opinii badanych spotkanie konsultacyjne spełniło oczekiwania uczestników. 

Na 10 waŜnych odpowiedzi 5 brzmiało „zdecydowanie tak” i 5 „raczej tak”. 

Ten pozytywny wynik powinien szczególnie cieszyć Organizatora, gdyŜ w tym 

przypadku większość uczestników była juŜ w jakimś stopniu zaznajomiona 

z tematem i miała na tym polu pewne doświadczenia. Lepszą ocenę spotkanie 

zebrało właśnie wśród osób obeznanych z tematyką. Jest to waŜne, gdyŜ 

w przypadku osób, które nie miały porównania z innymi imprezami o podobnym 

charakterze, moŜna podejrzewać, Ŝe oceny mogły być zawyŜone. W tym miejscu 

wysokie oceny doświadczonych przewodników wskazują na dobry poziom całego 

przedsięwzięcia. Nie naleŜy jednak wysuwać zbyt daleko idących wniosków, gdyŜ 

operujemy na bardzo małej grupie badanych i dlatego teŜ naleŜy być bardzo 

ostroŜnym z wszelkimi uogólnieniami. 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

W opinii badanych uczestników spotkania najlepszą formą prezentowania 

tematyki związanej z ochroną Ŝubra byłaby wycieczka do Puszczy celem ich 

naocznej obserwacji. Badania w innych grupach równieŜ potwierdzają, Ŝe jest to 

bardzo atrakcyjna forma przekazu. Na drugim miejscu znalazła się dyskusja 

z udziałem ekspertów, co nie powinno dziwić, zwaŜywszy na fakt, iŜ większość 

uczestników spotkania była juŜ w mniejszym lub większym stopniu obeznana 

z tematem. Poszukiwali więc oni raczej moŜliwości rozszerzenia swojej wiedzy 

i skonfrontowania jej z opiniami fachowców. MoŜliwość porozmawiania z osobami 

najbardziej kompetentnymi na polu badań nad Ŝubrem i jego ochrony była wysoko 

ceniona przez ankietowanych. Raporty z innych spotkań wykaŜą wyraźną róŜnicę w 

preferencjach osób o róŜnym stopniu zaznajomienia z omawianą tematyką. 

 
Tabela 11z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (gmina Białowie Ŝa) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 10 100,0 
Dyskusja z udziałem ekspertów 8 80,0 
Wykład 2 20,0 
Ogółem 20  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  
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3) Gmina Czy Ŝe 

 
3a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Czy Ŝe, 17 - 18 stycznia 2008  

  
Po spotkaniu z mieszkańcami ewaluatorzy zebrali 18 ankiet. 

 
Źródła wiedzy o spotkaniu 

 
Podstawowym sposobem rekrutowania uczestników spotkań są imienne 

zaproszenia. Odzwierciedla to teŜ tabela 12z. Wynika z niej, Ŝe najwaŜniejszym 

źródłem wiedzy o projekcie są właśnie zaproszenia. Ponadto, kaŜdy z uczestników 

mógł zaprosić do udziału kolejne osoby. Część gości (trzy osoby) zaznaczyła dwa 

źródła informacji o spotkaniu, stąd liczba odpowiedzi przewyŜsza liczbę ankiet. 

 
Tabela 12z. Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym (gmina Czy Ŝe) 

Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym  Liczebność Procent 
Zaproszenie od Fundacji „Zielone Płuca Polski” 14 77,78 
Znajomi / przyjaciele 6 33,33 
Inne źródło (sołtys) 1 5,56 
Ogółem 21  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 

 
Osoby, które oddały ankiety, wysoko oceniły spotkanie, w którym 

uczestniczyły. Średnia ocena wyniosła 4,59 a wartością modalną, czyli najczęściej 

występującą była 5. Ponadto, nikt nie wystawił wydarzeniu oceny niŜszej niŜ 4. 

Świadczy to o ogólnie dobrym odbiorze spotkania przez jego uczestników. 

 
Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 
Zdecydowanie najwyŜej ocenionym (10 wskazań) elementem spotkania był 

wyjazd do Puszczy Białowieskiej, który dał moŜliwość obserwacji zwierząt w ich 

środowisku. W tych odpowiedziach zawiera się takŜe zwiedzanie muzeum. Inne 

elementy nie wzbudziły juŜ takiego uznania. W przypadku wystąpień zaproszonych 

ekspertów badani wskazywali je albo w sposób ogólny (3 osoby), albo odnosząc się 

do konkretnych wystąpień (np. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego 

czy  K. Daleszczyk). Nie mniej waŜna była moŜliwość rozmowy z zaproszonymi 

gośćmi. Pytanie było otwarte z dowolną moŜliwą liczbą odpowiedzi. Niektórzy badani 

wskazali po dwa elementy, co skutkuje liczbą odpowiedzi większą niŜ  liczba ankiet. 
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Tabela 13z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi  na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Wycieczka do puszczy oraz zwiedzanie muzeum 10 55,56 
Pokazy filmów 4 22,22 
Ujęcie problematyki ochrony Ŝubra 3 16,67 
Wykłady ogólnie 3 16,67 
Konkretne wystąpienia 3 16,67 
Rozmowy z ekspertami 2 11,11 
„Wszystko” 1 5,56 
Ogółem 26  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania?  

 
W przypadku pytania o elementy, które najmniej się podobały badanym, 

osiem osób w ogóle nie udzieliło odpowiedzi, a pięć kolejnych zadeklarowało, 

Ŝe „wszystko się podobało”. Inne odpowiedzi nie powtarzały się. Główne 

zastrzeŜenia badanych uczestników to: 

• powtarzanie tych samych informacji w prezentacjach; 

• zbyt ogólne wiadomości w niektórych prezentacjach (nie wszystkie były 

interesujące); 

• zbyt miało informacji na temat wdroŜenia projektu ekokorytarzy; 

• zbyt długi program pierwszego dnia. 

 
Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 
Rozkład częstości odpowiedzi na pytanie o motywy uczestnictwa w spotkaniu 

konsultacyjnym prezentuje tabela 14z. O udziale zadecydowała chęć zdobycia lub 

poszerzenia wiedzy o Ŝubrach oraz zainteresowanie programem ich ochrony. 

Powodem była takŜe ciekawość oraz inne przyczyny, jak na przykład związek 

poruszanych zagadnień z pracą zawodową uczestnika spotkania. Pytanie było 

otwarte, badani nie mieli Ŝadnych ograniczeń co do ilości odpowiedzi, więc niektórzy 

z nich odpowiadali dwukrotnie. 
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Tabela 14z. Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi na pytanie - Dlaczego wzi ął(ęła) Pan(i) 
udział w spotkaniu konsultacyjnym?  Liczebność Procent  

Chęć zdobycia lub poszerzenia wiedzy o Ŝubrach i 
innych zwierzętach puszczańskich 

12 66,67 

Zainteresowanie programem ochrony, chęć zapoznania 
się z jego załoŜeniami; troska o ochronę środowiska 

5 27,78 

Ciekawość 3 16,67 
Inne przyczyny 2 11,11 
Ogółem 22  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Badani uczestnicy spotkania pozytywnie oceniali swój stosunek do ochrony 

Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed spotkaniem. Tylko jedna osoba zadeklarowała 

obojętną postawę, nikt nie odniósł się do problemu negatywnie. 

 
Tabela 15z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi na pytanie – jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra przed spotkaniem?  Częstość Procent 

Pozytywny 8 50,0 
Raczej pozytywny 7 43,8 
Obojętny 1 6,3 
Ogółem 16 100,0 

 

W dalszej kolejności zapytano badanych, czy ich opinia na ten temat zmieniła 

się w trakcie spotkania. Dziewięcioro ankietowanych zadeklarowało zmianę swojego 

stanowiska po spotkaniu. Następnie poproszono badanych o uzasadnienie swoich 

odpowiedzi. Rozkłady odpowiedzi prezentują tabele 16z i 17z. 

Tabela 16z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi na pytanie – Czy Pana(i) opinia na 
temat  ochrony Ŝubra zmieniła si ę po zako ńczeniu 
spotkania?  

Częstość Procent 

Tak 9 56,3 
Nie 7 43,8 
Ogółem 16 100,0 

 

Analiza uzasadnień postawy wobec ochrony Ŝubra jest problematyczna, gdyŜ 

takie same argumenty badani stosowali do uzasadnień przeciwstawnych stanowisk. 

W przypadku zmiany postaw wobec problemów ochrony Ŝubra głównym czynnikiem 

je warunkującym było uzyskanie nowej wiedzy na temat Ŝycia i ochrony Ŝubrów. 

Jedna osoba stwierdziła, Ŝe warto to wykorzystać na rzecz rozwoju regionalnego, 

inna z kolei odniosła się do problemów ochrony granicy państwowej. 
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Tabela 17z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (gmina Czy Ŝe) 

Przyczyna zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w Puszczy 
Białowieskiej  Częstość 

Uzyskano nową wiedzę na temat Ŝubrów i ich ochrony 4 
Podkreślenie konieczności ochrony Ŝubra 1 
Inne odpowiedzi 2 
Ogółem 7 

 

Osoby deklarujące niezmienność swojej postawy wobec problemów ochrony 

Ŝubra argumentowały to koniecznością ochrony tych zwierząt (w domyśle poparciem 

tej idei), a uzyskana podczas spotkania wiedza tylko utrwaliła te postawy. 

Koresponduje to z pozytywnym stosunkiem badanych do tematu ochrony Ŝubra 

w Puszczy Białowieskiej przed udziałem w spotkaniu. MoŜna zatem powiedzieć, 

Ŝe spotkanie konsultacyjne, albo przekonało uczestników do idei ochrony Ŝubra, albo 

utrwaliło ich przekonania w tej kwestii. 

 
Tabela 18z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (gmina Czy Ŝe)  

Przyczyna braku zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w Puszczy 
Białowieskiej  

Częstość 

Podkreślenie konieczności ochrony Ŝubra 4 
Uzyskano nową wiedzę na temat Ŝubrów i ich ochrony  2 
Ogółem 6 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  
 

Na pytanie, czy podczas spotkania pojawiły się kwestie szczególnie 

interesujące badanych, ośmioro ankietowanych odpowiedziało twierdząco, siedmioro  

zaprzeczyło, a troje nie udzieliło odpowiedzi. 

Spośród tych ośmiu osób dwie zainteresowały się Ŝyciem ptaków w Puszczy 

Białowieskiej, kolejne dwie ogólnie puszczą i rosnącymi w niej chronionymi roślinami, 

jedna wdraŜaniem ekokorytarzy i jedna ochroną Ŝubrów za granicą. Dwie osoby nie 

udzieliły odpowiedzi, choć wcześniej zaznaczyły, Ŝe podczas spotkania pojawiły się 

kwestie szczególnie interesujące.  
 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 
 

W przypadku pytania o przydatność wiedzy zdobytej na spotkaniu 

konsultacyjnym połowa jego uczestników nie potrafiła udzielić odpowiedzi 

(pozostawiono puste rubryki lub odpowiadano „nie wiem"). Spośród osób, 

które udzieliły odpowiedzi, sześcioro zamierza przekazywać zdobytą w ten sposób 

wiedzę innym osobom, a troje zauwaŜyło jej przydatność w pracy zawodowej. 
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Tabela 19z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę Panu(i) wiedza 
uzyskana podczas spotkania? Częstość 

Rozmowy / przekazanie zdobytej tu wiedzy innym osobom 6 
Nie wie, do czego przyda się ta wiedza 3 
Praca zawodowa / praca społeczna 3 
Promocja gminy 1 
Ogółem 13 

 
Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Wśród osób, które wypełniły ankiety tylko cztery zadeklarowały wcześniejszy 

udział w wydarzeniach o podobnej tematyce, a spośród nich tylko dwie 

sprecyzowały, jakie to były wydarzenia. Jedna z nich uczestniczyła w wycieczkach 

po Puszczy Białowieskiej, a druga brała udział w podobnych spotkaniach 

dotyczących ochrony zagroŜonych gatunków w dolinie Biebrzy. Dla trzynastu 

uczestników spotkania było ono zupełną nowością. W odniesieniu do pozytywnych 

ocen szkolenia moŜna przypuszczać, Ŝe osoby te mogą szerzej się zainteresować 

tematyką ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

Istotną kwestią przy realizacji jakiegokolwiek projektu jest jego celność, 

czyli czy spełnia on oczekiwania potencjalnych i realnych odbiorców. MoŜna 

powiedzieć, Ŝe spotkanie konsultacyjne spełniło oczekiwania uczestniczących w nim 

mieszkańców gminy CzyŜe. Siedem osób stwierdziło, Ŝe wydarzenie 

to zdecydowanie spełniło ich oczekiwania. Mniej zdecydowanych, ale nadal 

pozytywnie nastawionych było jedenaście kolejnych uczestników. Zatem 

z perspektywy uczestników tego spotkania moŜna stwierdzić, Ŝe było ono udane. 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 
Tabela 20z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (gmina Czy Ŝe) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 14 82.35 
Dyskusja z udziałem ekspertów 5 29.41 
Pokaz filmu 4 23.53 
Prezentacja multimedialna 3 17.65 
Wykład 3 17.65 
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Wystawa zdjęć 1 5.88 
Ogółem 30  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Badani uczestnicy spotkania stwierdzili, Ŝe najlepszą w ich opinii formą 

prezentacji tematyki ochrony Ŝubra jest wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Inne 

formy mają duŜo mniej zwolenników. Najmniej popularna byłaby wystawa zdjęć. 

W tym przypadku ankietowani mogli wybrać jedną lub dwie formy. Większość z nich 

nie poprzestała na wskazaniu jednej formy, o czym świadczy podsumowanie tabeli 

20z – łącznie dokonano trzydziestu wskazań. Potwierdza to załoŜenia organizatorów, 

Ŝe najlepszym sposobem zaprezentowania tematu będzie wyjazd do puszczy 

i umoŜliwienie uczestnikom projektu zaobserwowania tych zwierząt w ich 

środowisku. Ponadto, warto wzbogacać spotkania o wystąpienia odpowiednich 

ekspertów, którzy wykazują się nie tylko kompetencją, ale równieŜ zdolnością 

ciekawego opowiadania o prezentowanych problemach. Odpowiednio przygotowana 

forma audiowizualna równieŜ przyczynia się do lepszego odbioru zarówno tematyki, 

jak i całego projektu. 

 

3b) Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej w Czy Ŝach 

 

Specjalnie dla uczniów szkoły podstawowej przygotowano odrębną wersję 

ankiety ewaluacyjnej, która jest prostsza w wypełnianiu i lepiej oddziałuje na 

wyobraźnię niŜ standardowy kwestionariusz. Podstawowym elementem ankiety jest 

tarcza, która ma odzwierciedlać „celność” projektu, to znaczy czy „trafia” on w 

oczekiwania odbiorców. Uczestnicy spotkania mają więc do dyspozycji skalę od 1 do 

10, na której zaznaczają swoje oceny imprezy, w której uczestniczą. Ponadto, tarcza 

uzupełniana jest pomocniczymi pytaniami dotyczącymi silnych i słabych stron 

prezentacji oraz pytaniem o wiedzę zdobytą podczas spotkania. 
 

W szkole podstawowej w CzyŜach zebrano łącznie 46 ankiet, które wypełnili 

uczniowie i nauczyciele. 
 

Obserwacje ewaluatorów wskazują na Ŝywe zainteresowanie dzieci zarówno 

samym projektem, jak i prezentowanymi w nim treściami. Z ciekawością oglądały 

zdjęcia i chętnie odpowiadały na zadawane przez prowadzących pytania. 

Potwierdzają to bardzo wysokie oceny wystawione na tarczy (średnia wyniosła 

9,82). Prezentację najczęściej oceniano na 10, a najniŜszą wartością była 8, która 

pojawiła się tylko raz.  
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Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 
 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o najciekawsze elementy spotkania prezentuje 

Tabela 21z. Jest on symptomatyczny. Wskazuje, Ŝe w przypadku bardzo młodych 

osób najskuteczniejszym środkiem przekazu są formy wizualne, o czym świadczy 

wysoki odsetek odpowiedzi mówiących o zdjęciach Ŝubrów (38%). Na drugim 

miejscu pojawia się kolejna oczekiwana wśród dzieci odpowiedź, czyli „wszystko” 

(32%). W pewnym wieku trudno jest jeszcze dookreślić swoje preferencje, co 

skutkuje wyborem oceny globalnej. Kolejne odpowiedzi pojawiały się juŜ rzadziej, 

choć są nie mniej istotne. Praca z dziećmi wymaga nie tylko dostosowanych do nich 

form wizualnych, ale równieŜ odpowiedniego sposobu mówienia o poruszanych 

zagadnieniach. Podkreślać takŜe naleŜy konieczność ochrony Ŝubrów, co jest 

przecieŜ jednym z fundamentalnych celów projektu. Niewątpliwym krokiem w tym 

kierunku jest przybliŜenie odbiorcom tych zwierząt, ich trybu Ŝycia, czy teŜ sposobów 

odpowiedniego zachowania się w ich obecności. 

 
Tabela 21z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczniów (Szkoła podstawowa 
w CzyŜach)  

Odpowiedzi na pytanie – co najbardziej Ci si ę 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Zdjęcia Ŝubrów 19 41,30 
„Wszystko” 16 34,78 
Informacje o ochronie Ŝubra 6 13,04 
Prezentacja multimedialna / sposób opowiadania 5 10,87 
Projekt ogólnie 2 4,35 
Informacje o trybie Ŝycia Ŝubrów 2 4,35 
Ogółem 50  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Proc enty nie sumuj ą się do 100!  

 

Pytanie było otwarte z dowolną liczbą odpowiedzi. Niektóre osoby (łącznie 4) 

wskazywały na dwa elementy, więc łączna liczba odpowiedzi (50) przewyŜsza liczbę 

osób (46). 
 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

Tak postawione pytanie nie przyniosło Ŝadnych konkretnych odpowiedzi. 

Badani albo odpowiadali w nim, Ŝe „wszystko się podobało” (12 przypadków) lub 

pozostawiali pustą rubrykę. Jedynie w dwóch przypadkach nie spodobało się 

uczestnikom wprowadzenie do prezentacji lub informacje o partnerach projektu. O ile 

w przypadku negatywnych reakcji odbiorców wprowadzenie moŜna dowolnie 

modyfikować, to praktycznie nie jest moŜliwe zrezygnowanie z przedstawiania 
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partnerów projektu zwłaszcza, gdy są to instytucje finansujące działania 

podejmowane w ramach projektu.  

 

Nowa wiedza zdobyta podczas prezentacji  

 

Bardzo waŜną kwestią jest nowa wiedza o ochronie Ŝubra zdobyta podczas 

spotkania. Badani wskazywali przede wszystkim na  konieczność ochrony Ŝubra 

oraz, Ŝe kaŜdy moŜe w jakiś sposób pomóc chronić te zwierzęta. Ponadto, 

wartościowe były informacje przybliŜające Ŝubry uczestnikom spotkania oraz zasady 

zachowania się w pobliŜu tych zwierząt. Jest to niezwykle waŜne, gdyŜ akcję 

edukacyjną naleŜy rozpoczynać juŜ wśród najmłodszych. KaŜdy projekt czy akcja 

społeczna (szczególnie o tak waŜnym znaczeniu jak projekt ochrony Ŝubrów) musi 

opierać się o działania edukacyjno – informacyjne, które w dłuŜszej perspektywie 

mogą przyczynić się zmian postaw w oczekiwanym przez organizatorów kierunku. W 

tym przypadku sukcesem będzie pozytywny stosunek lokalnych społeczności do 

Ŝubrów w ich najbliŜszej okolicy.  

 
 
Tabela 22z. Nowa wiedza zdobyta przez uczniów uczes tnicz ących w spotkaniu (Szkoła 
podstawowa w Czy Ŝach)  

Odpowiedzi na pytanie – czego now ego nauczyłe ś(łaś) 
się na temat ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej?  Częstość Procent 

Informacje o ochronie Ŝubra (konieczność ochrony oraz 
metody) 

17 
39,53 

Zasady zachowania się w pobliŜu Ŝubra (takŜe co naleŜy 
zrobić, gdy ten atakuje) 

13 
30,23 

Informacje o Ŝubrach i trybie ich Ŝycia 13 30,23 
Inne odpowiedzi 3 6,98 
niczego 1 2,33 
Ogółem 47  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 

Liczba uczniów  – 43 

Liczba nauczycieli  – 3  

Płeć – 20 kobiet, 20 męŜczyzn (w sześciu przypadkach nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia  (z wyłączeniem nauczycieli) 1995 – 1997 

Miejscowo ści zamieszkania (bez nauczycieli): 

• CzyŜe – 9 osób, 

• Kamień – 1 osoba, 

• Klejniki – 2 osoby, 
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• Kojły – 3 osoby, 

• Krzywa – 1 osoba, 

• Kurzaszewo – 4 osoby, 

• Łoknica – 1 osoba, 

• Morze – 4 osoby, 

• Osówka – 2 osoby, 

• Podrzeczany – 2 osoby, 

• Rakowicze – 2 osoby, 

• Szostakowo – 1 osoba, 

• Śliwowo – 1 osoba, 

• Zbucz – 6 osób. 

 
 
 
3c) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Czy Ŝach 
 

W kolejnym spotkaniu wzięli udział około 40 uczniów gimnazjum,  przy czym 

zebrano wśród nich 38 ankiet. We wszystkich spotkaniach w gimnazjach 

zastosowano ankiety takie same, jak w przypadku spotkań konsultacyjnych 

z dorosłymi. 

 
Źródła wiedzy o spotkaniu 

 
Spośród uczestników, którzy oddali wypełnione ankiety 2 osoby nie 

zaznaczyły źródła wiedzy na temat spotkania. Zdecydowana większość (28 osób) 

wskazała na nauczyciela, a 8 osób zadeklarowało, Ŝe dowiedziało się o spotkaniu od 

znajomych. Domniemywać  moŜna, Ŝe byli to koledzy / koleŜanki z klasy. Uczniowie 

powinni byli zostać powiadomieni o spotkaniu, gdyŜ odbywało się ono w ramach 

zajęć lekcyjnych.  

 
Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 

 
Uczniowie gimnazjum uczestniczący w spotkaniu dość dobrze ocenili wydarzenie, 

w którym wzięli udział. Aby mieć pełen obraz, naleŜy dokładnie przeanalizować 

strukturę wystawianych ocen. Rozkład częstości otrzymanych ocen prezentuje tabela 

23z. Najczęściej wystawianą oceną była „czwórka”. Pojawiło się jednak sporo ocen 

niŜszych, które sprawiły, Ŝe średnia ocena wyniosła 3,65. 
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Tabela 23z. Rozkład cz ęsto ści wystawiania poszczególnych ocen (Gimnazjum w Czy Ŝach)  

 Częstość Procent 

Ocena 

2 6 16,2 
3 8 21,6 
4 16 43,2 
5 7 18,9 
Ogółem 37 100,0 

 

 

Co si ę najbardziej, a co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 
 

Dopełnieniem oceny spotkania są pytania o mocne i słabe strony wydarzenia. 

TakŜe w tym przypadku bardzo waŜna jest atrakcyjna forma wizualna, odpowiedni 

dobór informacji oraz sposób ich przekazania. Osoba prowadzącego spotkanie 

zebrała zarówno pozytywne i negatywne oceny. ChociaŜ multimedialna oprawa i 

ciekawe wiadomości wywołały zainteresowanie odbiorców, to sposób opowiadania o 

Ŝubrach wzbudził zastrzeŜenia uczestników. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe odpowiedzi 

negatywnych było czterokrotnie mniej niŜ pozytywnych, co świadczy o dobrym 

przyjęciu prezentacji, pomimo pewnych zastrzeŜeń. Pytania były otwarte, ponadto 

kaŜdy mógł udzielić dowolnej liczby odpowiedzi. Niektóre osoby w ogóle nie 

odpowiadały, inne z kolei wskazywały po kilka cech. 

Tabela 24z. Najlepsze i najgorsze elementy spotkani a zdaniem jego uczestników (Gimnazjum w 
CzyŜach) 

Odpowiedzi na pytanie – co najbardziej Panu(i) 
się podobało podczas spotkania?  

Liczebność Procent  

Zdjęcia Ŝubrów 15 41,67 
Prezentacja multimedialna 9 25,00 
Prowadzący spotkanie 4 11,11 
Opowieści o Ŝubrach / informacje o trybie ich Ŝycia 8 22,22 
„wszystko” 8 22,22 
Ogółem 44  
 

Odpowiedzi na pytanie – co najmniej Panu(i) si ę 
podobało podczas spotkania?  Liczebność Procent 

Sposób opowiadania o Ŝubrach  4 36,36 
Problemy techniczne 3 27,27 
Prowadzący spotkanie 2 18,18 
Zbyt długi wykład 2 18,18 
Ogółem 11  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 
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Głównym powodem uczestnictwa w spotkaniu był fakt, Ŝe odbywało się ono w 

czasie lekcji (a więc było obowiązkowe), do czego przyznało się 2/3 badanych. 

Niewielka część zadeklarowała potrzebę zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat 

Ŝubrów lub ciekawość. NaleŜy pamiętać, Ŝe spotkania obowiązkowe nie są 

odbierane równie pozytywnie jak dobrowolne, aczkolwiek moŜliwość alternatywnego 

spędzenia czasu podczas lekcji ma nie mniej istotne znaczenie. Ponadto, nie moŜna 

zakładać, Ŝe z takiego spotkania uczestnicy nie wynieśli nic nowego. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu  

 
Badani uczestnicy prezentacji w gimnazjum zadeklarowali pozytywny 

stosunek do ochrony Ŝubra jeszcze przed spotkaniem. Tylko jedna osoba przyznała 

się do obojętnej postawy wobec ochrony tych zwierząt, przy czym spotkanie nie 

wpłynęło na zmianę jej opinii. 

 
Tabela 25z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
CzyŜach)  

Odpowiedzi na pytanie – jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra przed spotkaniem?  Częstość Procent 

Pozytywny 20 55,6 
Raczej pozytywny 15 41,7 
Obojętny 1 2,8 
Ogółem 36 100,0 

 

W dalszej kolejności zapytano uczestników, czy ich opinia na temat ochrony 

Ŝubra uległa zmianie po spotkaniu. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 26z. 

Wynika z niej, Ŝe duŜa większość badanych nie zmieniła swojej postawy. 

Nie ograniczono się jednak do uzyskania takich odpowiedzi. Respondenci musieli 

uzasadnić swoje wybory. Tabele 27z i 28z prezentują te uzasadnienia. 

 

 
Tabela 26z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (Gimnazjum w Czy Ŝach)  

Odpowiedzi na pytanie – czy Pana(i) opinia na 
temat ochrony Ŝubra zmieniła si ę po zako ńczeniu 
spotkania?  

Częstość Procent 

Tak 14 38,9 
Nie 22 61,1 
Ogółem 36 100,0 

 
Spośród osób, które zadeklarowały zmianę postawy wobec ochrony Ŝubra 

dziewięcioro z nich stwierdziło, Ŝe uzyskały nowe informacje w tym temacie, a troje 

przekonało się o konieczności ochrony tych zwierząt. Dwie osoby nie uzasadniły 

swojej odpowiedzi na poprzednie pytanie. 
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Tabela 27z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (Gimnazjum w Czy Ŝach) 

Przyczyna zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w 
Puszczy Białowieskiej  

Częstość Procent 

Uzyskano nowe informacje na temat Ŝubra 9 75,0 
Przekonanie o konieczności ochrony Ŝubra 3 25,0 
Ogółem 12 100,0 

 

Wśród uczniów, którzy nie zmienili swojej opinii o ochronie Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej, pięcioro stwierdziło, Ŝe nadal jest za ochroną Ŝubrów, a jedenaścioro 

uznało, Ŝe ich opinia się nie zmieniła, gdyŜ wszystkie zaprezentowane podczas 

spotkania fakty były im wcześniej znane. Tutaj aŜ sześć osób nie uzasadniło swojej 

poprzedniej odpowiedzi. 

 
Tabela 28z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (Gimnazjum w Czy Ŝach) 

Przyczyna braku zmiany stosunku do ochrony 
Ŝubra w Puszczy Białowieskiej  Częstość Procent 

Nadal jest za ochroną Ŝubra 5 31,3 
Wiadomości przekazywane podczas spotkania były 
znane badanym wcześniej / nie uzyskano nowej wiedzy 11 68,7 

Ogółem 16 100,0 
 
 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie   

 
Na pytanie, czy podczas prezentacji pojawiły się kwestie, które szczególnie 

zainteresowały uczestników spotkania, ośmiu badanych odpowiedziało twierdząco, a 

29 osób temu zaprzeczyło. Wśród tych ośmiu osób sześć zadeklarowało, Ŝe 

zainteresował je tryb Ŝycia Ŝubrów, jedną zaciekawiły przyczyny zagroŜenia gatunku 

a inną sposoby ochrony tych zwierząt. Jeden badany nie udzielił konkretnej 

odpowiedzi. 

 
Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło przydatności wiedzy zdobytej podczas 

prezentacji. AŜ 30 osób odpowiedziało, Ŝe zdobyte w ten sposób wiadomości 

przydadzą się przede wszystkim w szkole. Pięć razy wskazywano takŜe inne obszary 

(udział w konkursie, rozmowy ze znajomymi, inne spotkania o tej tematyce, czy 

nawet przyszła praca zawodowa). Takie odpowiedzi dość dobrze rokują na 

przyszłość, gdyŜ uŜytek poczyniony ze zdobytej w ten sposób wiedzy przyczyni się 

do poprawy sytuacji Ŝubrów i ułatwi im egzystencję na terenach zamieszkanych 

przez ludzi. Dobrym pomysłem moŜe być przygotowanie programu zajęć lekcyjnych 



61 
 

dotyczących problematyki ochrony Ŝubrów i innych zwierząt puszczańskich, 

który mógłby być realizowany na przykład na lekcjach przyrody lub biologii. 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce  

 

Na pytanie o wcześniejszy udział badanych w podobnych wydarzeniach 

większość (24 osoby) odpowiedziała twierdząco, z kolei 14 osób nie uczestniczyło 

nigdy w podobnych przedsięwzięciach. Spośród badanych deklarujących udział 4 

uczestniczyło w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego, dwoje brało udział 

w warsztatach, a trzy osoby odpowiedziały, Ŝe uczestniczyły w „róŜnych” działaniach. 

Problem stanowi 15 osób, które zadeklarowały udział w podobnych wydarzeniach, 

ale nie sprecyzowały, co to było. Niemniej jednak, cieszyć moŜe fakt udziału 

młodzieŜy szkolnej w wycieczkach czy warsztatach, poniewaŜ zwiększają one 

świadomość ekologiczną tych osób, która moŜe zaprocentować w przyszłości. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników  

 
Bardzo waŜną kwestią są oczekiwania uczestników projektu oraz poziom ich 

zaspokojenia. Spośród osób, które oddały ankiety ponad 84% pozytywnie 

wypowiada się na temat spełnienia swoich oczekiwań wobec spotkania (23,7% z 

nich odpowiedziało, Ŝe prezentacja zdecydowanie spełniła ich oczekiwania, a 60,5% 

Ŝe raczej spełniła), (tabela 29z). DuŜo mniej badanych było ogólnie niezadowolonych 

ze spotkania, natomiast nie było nikogo, kto stwierdziłby, Ŝe jego (jej) oczekiwania w 

ogóle nie zostały spełnione. Świadczy to o ogólnie pozytywnym stosunku badanych 

osób do prezentacji na temat ochrony Ŝubra. 

Tabela 29z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (Gimnazjum w 
CzyŜach) 

Odpowiedzi na pytanie – czy spotkanie 
spełniło Pana(i) oczekiwania?  

Częstość Procent Procent 
skumulowany 

Zdecydowanie tak 9 23,7 23,7 
Raczej tak 23 60,5 84,2 
Raczej nie 6 15,8 100,0 
Ogółem 38 100,0   

 
 
Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 
Na pytanie o najlepsze ich zdaniem formy prezentowania tematyki ochrony 

Ŝubra badani mogli wskazać jedną lub dwie odpowiedzi. Jak widać z tabeli 30z, 
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ankietowanym gimnazjalistom najbardziej odpowiadałaby wycieczka do puszczy i 

podglądanie Ŝubra w jego środowisku. Na dalszych miejscach są formy wizualne 

(filmy, zdjęcia). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyłaby się dyskusja z udziałem 

ekspertów. 

Tabela 30z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gimnazjum w Czy Ŝach) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra najbardziej Panu(i) odpowiadaj ą? Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 28 75,7% 
Pokaz filmu 9 24,3% 
Wystawa zdjęć 7 18,9% 
Prezentacja multimedialna 5 13,5% 
Wykład 4 10,8% 
Dyskusja z udziałem ekspertów 1 2,7% 
Ogółem 54  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  
 

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 

Liczba uczniów  – 38 

Płeć – 29 kobiet, 6 męŜczyzn (w trzech przypadkach nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia:  1991 - 1994 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• CzyŜe – 5 osób, 

• Hukowicze – 1 osoba, 

• Kamień – 1 osoba, 

• Klejniki – 6 osób, 

• Krzywa – 1 osoba, 

• Kurzaszewo – 6 osób, 

• Lady – 1 osoba, 

• Leniewo – 1 osoba, 

• Leszczeny – 2 osoby, 

• Łuszcza – 1 osoba, 

• Morze – 5 osób, 

• Szostakowo – 2 osoby, 

• Zbucz – 1 osoba. 

 

 
4) Gmina Czeremcha 
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4a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Czeremcha, 7 - 8 lutego 2008  

 

Podczas spotkania zebrano 14 ankiet. 
 

Źródła wiedzy o spotkaniu 
 

Wszyscy ankietowani uczestnicy spotkania stwierdzili, Ŝe jedynym źródłem 

wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym było imienne zaproszenie wysłane przez 

Organizatora. Co prawda, taki był zamysł leŜący u podstaw tego projektu, jakkolwiek 

w spotkaniach z mieszkańcami innych gmin trafiały się osoby zaproszone przez 

innych uczestników szkolenia. W tym przypadku na spotkanie przybyli jedynie goście 

wskazani przez Fundację. 

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 
 

W ocenie badanych uczestników spotkanie konsultacyjne wypadło bardzo 

dobrze. Świadczy o tym przede wszystkim wysoka średnia ocena, która wyniosła 

4,85. Co więcej, Ŝaden z respondentów nie wystawił oceny niŜszej niŜ 4, co jest 

wynikiem bardzo dobrym. 

 

Co najbardziej i co najmniej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

W przypadku spotkania z mieszkańcami gminy Czeremcha najlepiej 

odbieranymi przez uczestników spotkania punktami programu były przede wszystkim 

filmy, które wskazywane były siedmiokrotnie. Na drugim miejscu znalazły się wykłady 

(5 wskazań). Inne odpowiedzi pojawiały się rzadziej i dotyczyły wycieczki połączonej 

z podglądaniem Ŝubrów oraz zwiedzania muzeum. Pojawiły się teŜ bardzo ogólne 

odpowiedzi mówiące, Ŝe spotkanie było „bardzo udane”.  Co więcej, badani 

poproszeni o wskazanie słabych stron spotkania albo nie udzielali odpowiedzi, ale 

stwierdzali, Ŝe nie było nic, co moŜna by zakwestionować. Wygląda więc na to, Ŝe 

spotkanie z mieszkańcami Czeremchy było jednym z najlepiej ocenionych. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Czynniki motywujące uczestników do wzięcia udziału w spotkaniu są trudne 

do ilościowego przedstawienia, więc zostaną one jedynie ogólnie zreferowane. 

Przede wszystkim badani deklarowali chęć poznania bliŜej Ŝubra i zagadnień 

związanych z jego ochroną. Istotną rolę odgrywać miało równieŜ ogólne 
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zainteresowanie tematyką ekologiczną, czy ogólna chęć zdobycia informacji na 

temat Puszczy. Pojedynczo występowało „otrzymanie zaproszenia”, chęć 

przekazania zdobytych wiadomości innym, jak równieŜ zweryfikowanie informacji na 

temat planowanych „korytarzy Ŝubrów”. Jeden badany zadeklarował, Ŝe w jego 

przypadku istotna była równieŜ chęć „pozwiedzania”. Jak widać, rozproszenie 

odpowiedzi było znaczne. Niemniej jednak, wyodrębnić moŜna przede wszystkim 

zainteresowanie tematyką związaną ogólnie z ochroną przyrody i zagadnieniami 

dotyczącymi z Ŝubra. Nieco pocieszające jest pojawienie się odpowiedzi 

wskazujących na chęć dzielenia się informacjami z innymi, jak równieŜ dogłębnego 

poznania proponowanej tematyki. Były to jednak odpowiedzi pojedyncze. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Z deklaracji zawartych w odpowiedziach badanych wynika, Ŝe ich stosunek do 

ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed spotkaniem był ogólnie pozytywny. 

Siedem osób wybrało odpowiedź wskazującą na najbardziej pozytywną opinię. 

Dwoje badanych zadeklarowało stosunek „raczej pozytywny” i jeden obojętny. 

Nie padły w ogóle odpowiedzi negatywne. Z kolei odpowiedzi na następne pytanie 

wskazywały albo na zmianę postawy badanych na bardziej pozytywną, albo na 

ugruntowanie wcześniejszej. Badani odpowiadali, Ŝe na charakter ich postaw 

wpłynęły przede wszystkim nowe wiadomości na temat Ŝubrów, ich ochrony i ogólnej 

roli, jaką odgrywają w środowisku. 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Trudno jest jednoznacznie wskazać elementy, które zbudziły szczególne 

zainteresowanie badanych uczestników spotkania. Z jednej strony były 

to szczegółowe informacje na temat Ŝubrów ich zwyczajów oraz metod ich 

opisywania, z drugiej zwracano uwagę na interakcje z człowiekiem. 

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Badani uczestnicy spotkania zadeklarowali spore moŜliwości praktycznego 

wykorzystania zdobytej podczas spotkania wiedzy. Oprócz standardowych 

odpowiedzi wskazujących na poszerzenie swoich wiadomości, często pojawiało się 

stwierdzenie „praca zawodowa”, „przekazywanie wiedzy innych”, czy „praca w 

szkole”. Wynika to z faktu, Ŝe znaczną cześć zaproszonych gości stanowili 

nauczyciele. Jedna osoba stwierdziła, Ŝe zdobyta w ten sposób wiedza moŜe jej się 
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bardzo przydać przy podejmowaniu decyzji o wytyczaniu „korytarzy Ŝubrów” na 

terenie jej gminy, co pozwala sądzić, Ŝe osoba ta moŜe mieć istotny wpływ na ich 

przebieg. Przypadek tego uczestnika wskazuje, jak bardzo waŜne jest odpowiednie 

„dotarcie” z prezentowanym programem do właściwych osób. Dzięki temu cele 

projektu mogą być lepiej osiągane.  

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Większość badanych (11) zadeklarowała, Ŝe wcześniej nie uczestniczyła 

w wydarzeniach o podobnej tematyce. Częściowo więc moŜna tłumaczyć tym 

wysokie oceny, jakie ankietowani przyznawali temu spotkaniu. Ponadto, co było juŜ 

wielokrotnie podkreślane, w takiej sytuacji opisywane spotkanie traktowane będzie 

przez uczestników jako punkt odniesienia w przypadku kolejnych imprez tego typu. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

Respondenci prawie jednomyślnie stwierdzili, Ŝe ich oczekiwania co do 

spotkania zostały spełnione. Koresponduje to w duŜym stopniu z odpowiedziami 

uzyskanymi w innych pytaniach, świadczących o ogólnie pozytywnym odbiorze 

spotkania. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe w przypadku wydarzenia, w którym 

uczestniczy się pierwszy raz, trudno mówić o jakiś punkcie porównawczym, który 

krystalizowałby oczekiwania uczestników spotkania. Ten punkt został dopiero 

stworzony.  

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Badania uczestników spotkania z mieszkańcami Czeremchy potwierdziły 

ogólną tendencję wskazującą  wycieczkę do Puszczy (11 odpowiedzi) jako najlepszą 

formę prezentowania tematyki związanej z ochroną Ŝubra. Respondenci wcześniej 

wskazywali istotną rolę bezpośredniego obcowania z Ŝubrami w kształtowaniu 

postaw wobec tych zwierząt, choć sama wycieczka nie była wcześniej wskazywana 

jako najlepszy element programu. W dalszej kolejności wskazywano wykłady (6 razy) 

i filmy (5 razy), czyli formy, które w tym przypadku podczas realizacji cieszyły się 

największym uznaniem. 

 

4b) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Czeremsze 
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Podczas spotkania zebrano 38 ankiet. 
 

Źródła wiedzy o spotkaniu 
 

Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, jakkolwiek uczniowie 

zaznaczali takŜe inne źródła informacji. 

 

Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 

 

Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była dobra. Średnia 

wartość wszystkich ocen wyniosła 4,18. Najczęściej wystawianą oceną była 5, 

jakkolwiek pojawiło się kilka „trójek”, a najniŜszą odnotowaną oceną była 2. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

Badanym gimnazjalistom z Czeremchy podobała się  najbardziej projekcja 

filmów. Mniej wskazań miały opowieści o Ŝubrach oraz pokaz slajdów.  

 
Tabela 31z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (gimnazjum w 
Czeremsze) 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Filmy  21 56,76 
Opowieści o Ŝubrach 9 24,32 
Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 4 10,81 
Wykłady 3 8,11 
Inne odpowiedzi 4 10,81 
Nic 2 5,41 
Ogółem 43  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

Odpowiedzi wskazujące na słabe strony prezentacji były na tyle zróŜnicowane, 

Ŝe nie jest moŜliwe ich syntetyczne zestawienie. NajwaŜniejsze uwagi zgłaszane 

przez uczestników to: 

• zbyt mało zdjęć w prezentacji; 

• niektóre tematy były niezrozumiałe; 

• niektóre slajdy uznane za zbędne (cele, partnerzy). 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 
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Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 

Kolejna tabela prezentuje rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany 

wcześniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra. Jak widać, stosunek ten naleŜy 

odbierać jako bardzo pozytywny, jakkolwiek prawie jedna piąta odpowiedzi mówi 

o obojętności. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w ogóle nie było odpowiedzi 

negatywnych, co zdarzało się w innych miejscowościach. 

 
Tabela 32z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (gimnazjum w 
Czeremsze) 

Odpowiedzi na pytanie – Jaki był Pana(i) stosun ek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 17 50,0 
Raczej pozytywny 9 26,5 
Obojętny 6 17,6 
Trudno powiedzieć 2 5,9 
Ogółem 34 100,0 

  
Ponadto, 19 osób zadeklarowało zmianę swojego stanowiska w trakcie 

prezentacji, a 15 miało pozostać przy wcześniejszych poglądach. Zmianę stosunku 

do ochrony Ŝubra uzasadniano zdobyciem szerszej wiedzy w tym temacie, co miało 

przekonać uczestników do zmiany zdania. Zdecydowana większość osób wcześniej 

obojętnie nastawionych do problemu ochrony Ŝubra zadeklarowała zmianę poglądu 

na bardziej pozytywny, tłumacząc to nową wiedzą. 

Osoby deklarujące niezmienność stanowiska podkreślały, Ŝe wcześniej były 

juŜ wystarczająco pozytywnie nastawione wobec poruszanego problemu, a jeden z 

nauczycieli stwierdził, Ŝe niczego nowego się nie nauczył podczas spotkania. 

 
Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 
Dziesięć osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą na pojawienie się w trakcie 

spotkania szczególnie interesujących kwestii i kaŜda z nich wskazała konkretne 

rzeczy. MoŜna powiedzieć, Ŝe badanych uczniów szczególnie zaciekawiły: 

• zachowania Ŝubrów (zwłaszcza walki samców); 

• zdjęcia  tych zwierząt; 

• sposoby ochrony Ŝubra. 
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Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Wśród odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas 

spotkania wiedzy dominowała deklaracja znajomości zasad odpowiedniego 

zachowywania się w pobliŜu Ŝubra. Ponadto, dość często mówiono o poszerzeniu 

swojej wiedzy (dla siebie) oraz wykorzystywaniu jej podczas zajęć szkolnych. Dość 

duŜo osób zadeklarowało zupełną nieprzydatność wiedzy wyniesionej ze spotkania. 

 
Tabela 33z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (gimnazjum w C zeremsze) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę 
Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania? Liczebność Procent 

Odpowiednie zachowanie w pobliŜu Ŝubra 14 46,67 
Wiedza dla siebie 6 20,00 
Zajęcia w szkole (klasówki, prace) 5 16,67 
Inne  2 6,67 
Nic 6 20,00 
Ogółem 33  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 
 

Dwanaście osób zadeklarowało wcześniejszy udział w wydarzeniach 

o podobnej tematyce, a siedem z nich udzieliło szczegółowych odpowiedzi. Trzy 

osoby stwierdziły, Ŝe uczestniczyły w takim samym wydarzeniu, co obecne, kolejne 

dwie brały udział w prezentacji Białowieskiego Parku Narodowego, ostatnie dwie 

udzieliły niezbyt zrozumiałych odpowiedzi. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

 Wydaje się, Ŝe oczekiwania młodzieŜy gimnazjalnej zostały w znacznym 

stopniu spełnione. Odpowiedzi pozytywne stanowiły duŜo ponad 80% wszystkich, 

jakkolwiek dominował umiarkowany optymizm. Nie było jednak wskazań skrajnie 

negatywnych, a większość osób z pewnym doświadczeniem z uczestnictwem 

w podobnych wydarzeniach udzielała odpowiedzi pozytywnych. 

 

Tabela 34z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (gimnazjum w 
Czeremsze) 

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkanie spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 13 34,2 
Raczej tak 20 52,6 
Raczej nie 5 13,2 
Ogółem 38 100,0 
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Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Wśród preferowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka, przed pokazem filmów i dyskusjami z 

udziałem ekspertów. W dalszej kolejności wybierano prezentację multimedialną, 

wykłady i na samym końcu (tylko jedno wskazanie) wystawę fotograficzną. 

 
Tabela 35z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (gimnazjum w 
Czeremsze) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 27 73,0 
Pokaz filmu 14 37,8 
Dyskusja z udziałem ekspertów 8 21,6 
Prezentacja multimedialna 5 13,5 
Wykład 4 10,8 
Wystawa zdjęć 1 2,7 
Ogółem 59  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 

Liczba uczniów  – 38 

Płeć – 22 kobiety, 15 męŜczyzn (w 1 przypadku nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia:  1993 - 1994 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• Czeremcha – 30 osób, 

• Stawiszcze – 2 osoby, 

• Kleszczele – 1 osoba, 

• Kuzawa – 1 osoba. 

 
5) Gmina Kleszczele 

 

5a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Kleszczele, 21 - 22 lutego 2008  

 
W trakcie spotkania z mieszkańcami gminy Kleszczele zebrano 10 ankiet. 

Ze względu na tak niewielką ilość kwestionariuszy, zrezygnowano z przygotowania 

tabel dla większości pytań. 
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Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu było zaproszenie od Fundacji (8 

wskazań), ponadto dwukrotnie wskazano znajomych, a jedna osoba otrzymała 

informację o spotkaniu w urzędzie gminy. W jednym przypadku podano dwa źródła 

informacji. 

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 
 

Prawie wszyscy uczestnicy spotkania ocenili je najwyŜej (5), tylko dwie osoby 

wystawiły ocenę przeciętną (3), jednak ze względu na bardzo małą liczbę ankiet 

liczenie średniej nie jest wskazane (te dwa przypadki zaniŜają ją do 4,6) 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

Opinia badanych o najlepszych elementach spotkania była bardzo 

zróŜnicowana. Zwracano uwagę na profesjonalizm prowadzących, czy merytoryczną 

zawartość wykładów i prezentacji. Po dwie osoby wskazywały film i moŜliwość 

zobaczenia Ŝubrów na wolności. 

 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

W tej grupie badanych jedynie dwie osoby wskazały mankamenty spotkania, 

z czego jeden był niezaleŜny od organizatorów – pogoda. Drugiej osobie nie podobał 

się film, bardziej odpowiadały jej wykłady. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Głównymi powodami uczestnictwa w spotkaniu, jakie zadeklarowali badani, 

była ciekawość i zainteresowanie tematyką ekologiczną czy puszczańską. Dwie 

osoby odpowiedziały, Ŝe przyszły przede wszystkim na zaproszenie; jedna oprócz 

zadeklarowanej ciekawości, zwróciła uwagę na fakt, Ŝe poruszana tematyka dotyczy 

gminy, w której mieszka badany. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 
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Badani uczestnicy spotkania pozytywnie określali swój stosunek do ochrony 

Ŝubra przed spotkaniem. Osiem osób odpowiedziało, Ŝe wcześniej była nastawiona 

mniej (3) lub bardziej (5) pozytywnie do problemu ochrony tych zwierząt. Jeden 

badany miał stosunek obojętny. 

Praktycznie wszyscy (9 osób) uczestnicy spotkania stwierdzili, Ŝe ich 

stanowisko wobec ochrony Ŝubra uległo zmianie. Biorąc pod uwagę ich stosunek do 

problemu sprzed spotkania, jak i odpowiedzi, jakie udzielili na prośbę o uzasadnienie 

swojego stanowiska, moŜna stwierdzić, Ŝe stosunek badanych osób do ochrony 

Ŝubra na terenie Puszczy Białowieskiej stał się jeszcze bardziej pozytywny. 

Ankietowani odpowiadali, Ŝe spotkanie konsultacyjne utwierdziło ich w przekonaniu o 

potrzebie ochrony tych zwierząt, podkreślano takŜe ogólny wzrost wiedzy o Ŝubrach 

oraz sympatii do nich. 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Na pytanie, czy podczas spotkania pojawiły się kwestie szczególnie 

interesujące badanych, sześcioro ankietowanych odpowiedziało twierdząco, dwoje  

zaprzeczyło, a dwoje nie udzieliło odpowiedzi. Spośród osób, które wskazały 

szczególnie interesujące kwestie, dwie poruszyły kwestie rozmnaŜania Ŝubra, jedna 

ogólną ochronę Ŝubra, a inna film.  

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Na pytanie o przydatność wiedzy zdobytej podczas spotkania odpowiedziało 

siedem osób. Pięcioro z nich chce przekazywać ją dalej, jedna zamierza wykorzystać 

uzyskane informacje w swojej pracy zawodowej. Jedna osoba stwierdziła, Ŝe udział 

w spotkaniu poszerzył jej wiedzę, ale trudno powiedzieć, do czego ona się przyda. 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Spośród badanych uczestników spotkania zdecydowana większość nie miała 

wcześniej do czynienia z wydarzeniami o podobnej tematyce. Jedynie dwie osoby 

zadeklarowały wcześniejsze doświadczenia na tym polu, a tylko jedna z nich 

uszczegółowiła swoją odpowiedź, twierdząc, Ŝe uczestniczyła w seminarium na 

podobny temat. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 
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Badani uczestnicy spotkania odebrali spotkanie jako spełniające ich 

oczekiwania – siedmioro z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak” i troje „raczej tak”. 

Jest to waŜna wiadomość, zwaŜywszy na fakt, Ŝe większość z nich nie zetknęła się 

jeszcze z taką tematyką i taką formą przekazu. Mając punkt odniesienia w postaci 

omawianego spotkania, osoby te będą w przyszłości porównywały kolejne 

wydarzenia z tym, w którym teraz uczestniczyły. Dlatego teŜ, jeŜeli w przyszłości 

planowane będą działania skierowane do tych samych grup docelowych, warto 

rozwaŜyć zróŜnicowanie proponowanych treści i form przekazu. 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Nie było zaskoczeniem, Ŝe badanym najbardziej spodoba się wycieczka do 

Puszczy, celem naocznego zaobserwowania Ŝubrów w ich środowisku. W dalszej 

kolejności wskazywano wykłady i dyskusje z ekspertami oraz prezentacje 

multimedialne. Badani mogli wskazać do dwóch form prezentacyjnych i większość z 

nich z tego skorzystała – otrzymano łącznie 18 wskazań. Szczegółowy rozkład 

przedstawia tabela 36z. 

 
Tabela 36z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony  (gmina Kleszczele) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 8 88.89 
Wykład 4 44.44 
Dyskusja z udziałem ekspertów 4 44.44 
Prezentacja multimedialna 2 22.22 
Ogółem 18  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

5b) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Kleszczelach 
 
Podczas spotkania z uczniami zebrano 75 ankiet. 

 
Źródła wiedzy o spotkaniu  

 
Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, jakkolwiek uczniowie 

zaznaczali takŜe inne źródła informacji. 

 
Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5  
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Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była dobra. Średnia 

wartość wszystkich ocen wyniosła 4,53. Najczęściej wystawianą oceną była 5, 

a najniŜszą odnotowaną wartością była 3. 

 
Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania?  

 
Badanym gimnazjalistom z Kleszczel podobała się najbardziej projekcja 

filmów oraz prezentacje zdjęć przedstawiających Ŝubry. Inne odpowiedzi pojawiały 

się o wiele rzadziej. Co ciekawe, trzecią pod względem częstości odpowiedzią było 

wskazanie na „wszystko”. 

Tabela 37z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (Gimnazjum w 
Kleszczelach) 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Filmy  24 36,92 
Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 24 36,92 
Opowieści o Ŝubrach 9 13,85 
Mnóstwo ciekawych informacji 5 7,69 
Sposób prowadzenia zajęć 2 3,08 
„Wszystko” 11 16,92 
Ogółem 75  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 
Odpowiedzi wskazujące słabe strony prezentacji były na tyle zróŜnicowane, 

Ŝe nie jest moŜliwe ich syntetyczne zestawienie. NajwaŜniejsze uwagi zgłaszane 

przez uczestników to: 

• słaba słyszalność lektora podczas projekcji filmów, 

• zbyt długi czas trwania.  

Pojedyncze osoby wskazywały poszczególne formy prezentacyjne jako nie 

spełniające ich oczekiwań (film, zdjęcia, wykład). 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału  

 

Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu  
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Rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany wcześniejszy stosunek 

badanych do ochrony Ŝubra prezentuje tabela 38z. Jak widać, stosunek ten naleŜy 

odbierać jako bardzo pozytywny. Odnotowano tylko jedną negatywną odpowiedź. 

 
Tabela 38z.Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Kleszczelach) 

Odpowiedzi na pytanie – Jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 50 79,4 
Raczej pozytywny 6 9,5 
Obojętny 4 6,3 
Raczej negatywny 1 1,6 
Trudno powiedzieć 2 3,2 
Ogółem 63 100,0 

  

Ponadto, 34 osoby zadeklarowały zmianę swojego stanowiska w trakcie 

prezentacji, a 29 miało pozostać przy wcześniejszych poglądach. Zmianę stosunku 

do ochrony Ŝubra uzasadniano zdobyciem szerszej wiedzy w tym temacie, co miało 

przekonać uczestników do zmiany zdania. Osoby wcześniej negatywnie lub  

obojętnie nastawione do problemu ochrony Ŝubra zadeklarowały zmianę poglądu na 

bardziej pozytywny, tłumacząc to nową wiedzą. Z kolei osoby deklarujące 

niezmienność stanowiska podkreślały, Ŝe juŜ wcześniej były pozytywnie nastawione 

wobec poruszanego problemu 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Trzydzieści osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą na pojawienie 

się w trakcie spotkania szczególnie interesujących kwestii. Badanych uczniów 

szczególnie zaciekawiły: 

• Ŝycie stadne Ŝubra; 

• obszar jego występowania; 

• sposoby ochrony Ŝubra; 

• zasady zachowania się w jego obecności o brony przed nim; 

• długość Ŝycia Ŝubra; 

• opiekuńczość samic. 
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Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 
Tabela 39z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (Gimnazjum w K leszczelach) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego prz yda si ę 
Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania? Liczebność Procent 

Zajęcia w szkole (klasówki, prace) 24 45,28 
Wiedza dla siebie 16 30,19 
Odpowiednie zachowanie w pobliŜu Ŝubra 4 7,55 
Inne  5 9,43 
Nic 5 9,43 
Ogółem 54  
Uwaga, wielokrotne odpowied zi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Wśród odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas 

spotkania wiedzy zdecydowanie dominowała chęć wykorzystania jej w szkole. TakŜe 

bardzo często mówiono o poszerzeniu swojej wiedzy (dla siebie). Inne odpowiedzi 

padały duŜo rzadziej. Pięć osób zadeklarowało zupełną nieprzydatność wiedzy 

wyniesionej ze spotkania. 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Dziesięć osób zadeklarowało wcześniejszy udział w wydarzeniach o podobnej 

tematyce, a połowa z nich mówiła o wykładzie na temat zwierząt Ŝyjących 

w Arktyce (!). Dwie osoby wskazały na wykład w muzeum przyrodniczym, po jednej 

film i kurs na przewodnika (nauczyciel). 
 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

Wydaje się, Ŝe oczekiwania uczniów gimnazjum w Kleszczelach zostały 

w bardzo duŜym stopniu spełnione. Odpowiedzi pozytywne stanowiły duŜo ponad 

97% wszystkich z dominacją opinii najbardziej zdecydowanej. Obrazu nie zaburzają 

dwie odpowiedzi negatywne, które praktycznie nie mają wpływu na ogólny rozkład. 

 
Tabela 40z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (Gimnazjum w 
Kleszczelach)  

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkanie spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 38 52,1 
Raczej tak 33 45,2 
Raczej nie 1 1,4 
Zdecydowanie nie 1 1,4 
Ogółem 73 100,0 
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Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Wśród preferowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka, daleko przed wykładem i pokazem 

filmów. W dalszej kolejności wybierano prezentację multimedialną, wystawę zdjęć 

i dyskusję z udziałem ekspertów. 

 
 
Tabela 41z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Kleszczelach)  

Odpow iedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 43 58,9 
Wykład 28 38,4 
Pokaz filmu 22 30,1 
Prezentacja multimedialna 11 15,1 
Wystawa zdjęć 11 15,1 
Dyskusja z udziałem ekspertów 10 13,7 
Ogółem 125  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 

Liczba uczniów  – 75 

Płeć – 38 kobiet, 31 męŜczyzn (w 6 przypadkach nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia:  1990 - 1994 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• Kleszczele – 54 osoby, 

• Dobrowola – 6 osób, 

• Dasze – 4 osoby, 

• Policzna – 1 osoba, 

• Saki – 1 osoba, 

• Kurasowo – 1 osoba, 

• Gruzki– 1 osoba, 

• Trepolniki – 1 osoba, 

• Zaleszany – 1 osoba. 

 

6) Gmina Hajnówka 
 

6a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Hajnówka, 6 - 7 marca 2008  
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Podczas spotkania zebrano 15 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym 

przedstawia poniŜsza tabela 42z. Dwie osoby wskazały po dwa źródła. Oprócz 

standardowego zaproszenia od organizatora spotkań, badani mówili o znajomych i 

przełoŜonych w pracy. Jest to waŜne, gdy potencjalni uczestnicy wzajemnie się 

zachęcają do wzięcia udziału w takim wydarzeniu, gdyŜ świadczyć to moŜe o jakimś 

zainteresowaniu proponowaną tematyką, czy formą spotkania. 

 
Tabela 42z. Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym (Gmina Hajn ówka)  

Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym Liczebność Procent 
Zaproszenie od Fundacji Zielone Płuca Polski 13 86,67 
Znajomi / przyjaciele 2 13,33 
PrzełoŜony 2 13,33 
Ogółem 17  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 
 

Spotkanie konsultacyjne wypadło dobrze w oczach jego uczestników. Średnia 

ocena ze wszystkich zebranych tego dnia ankiet wyniosła 4,57. Najczęściej stawianą 

oceną była 5 i nikt nie wystawił oceny niŜszej niŜ 4. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 

 

W odpowiedzi na pytanie o najciekawsze (maksymalnie dwa) elementy 

spotkania badani najczęściej wskazywali pokaz filmów. Ponadto, podkreślano 

profesjonalizm przygotowania wydarzenia, a takŜe zwracano uwagę na wykłady – 

takŜe ze wskazaniem na konkretne wystąpienia (K. Daleszczyk). Wycieczka 

i prezentacja multimedialna miały pojedyncze wskazania. W kategorii „inne” 

mieszczą się odpowiedzi wskazujące dobrą atmosferę, komentarze gości, czy 

ogólnie ciekawy charakter spotkania. 

 
 
Tabela 43z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (Gmina 
Hajnówka)  

Odpowiedzi na pytanie - Co na jbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Pokazy filmów 7 50,00 
Profesjonalizm, dobra organizacja 4 28,57 
Wykłady ogólnie 3 21,43 
Konkretne wystąpienia 2 14,29 
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Prezentacja multimedialna 1 7,14 
Wycieczka do puszczy 1 7,14 
Inne (nie klasyfikowane) 3 21,43 
Ogółem 21  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

  

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

 O dobrym przyjęciu spotkania przez jego uczestników świadczy mała liczba 

uwag krytycznych. Dwie osoby uznały, Ŝe sposób wyświetlania filmu był niedogodny, 

dwoje innych uczestników stwierdziło, Ŝe w spotkaniu wzięło udział zbyt mało osób. 

Jednemu z badanych nie spodobało się wprowadzenie dokonane przez prezesa 

Fundacji. 

 
Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 
 Wskazywane przez badanych motywacje udziału w spotkaniu pokazuje tabela 

44z. Główną deklarowaną przyczyną uczestnictwa w projekcie była chęć poszerzenia 

wiedzy na prezentowane tematy oraz ogólne zainteresowanie problemem. Część 

osób zwróciła uwagę na przydatność zdobytej tu wiedzy i chce ją później praktycznie 

wykorzystać. Ponadto, o udziale decydował sam fakt zaproszenia, czy związek z 

pełnioną funkcją społeczną oraz chęć zrelaksowania się. 

 
Tabela 44z. Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału (Gmina Hajnówka) 

Odpowiedzi na pytanie - Dlaczego wzi ął(ęła) Pan(i) 
udział w spotkaniu konsultacyjnym?  

Liczebność Procent  

Chęć poszerzenia wiedzy o Ŝubrach i ich ochronie 9 60,00 
Zainteresowanie tematyką (takŜe ogólna tematyka 
ekologiczna) 

4 
26,67 

Ze względu na przydatność zdobytej tu wiedzy / chęć 
późniejszego jej wykorzystania 

3 
20,00 

Z powodu otrzymania zaproszenia 2 13,33 
Inne przyczyny 2 13,33 
Ogółem 20  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100! 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 
 Przebadani uczestnicy zadeklarowali swój wcześniejszy stosunek do ochrony 

Ŝubra jako pozytywny. Dwie osoby określiły go jako obojętny, nikt nie wyraził się 

negatywnie. 
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Tabela 45z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gmina 
Hajnówka) 

Odpowiedzi na pytanie – jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra przed spotkaniem?  

Częstość Procent 

Pozytywny 8 53,3 
Raczej pozytywny 5 33,3 
Obojętny 2 13,3 
Ogółem 15 100,0 

 
Kolejnym etapem badania było pytanie, czy opinia uczestników spotkania 

zmieniła się w trakcie jego trwania. Dziesięć osób odpowiedziało twierdząco, a pięć 

zaprzeczyło. 

 
Tabela 46z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (Gmina Hajnówka) 

Przyczyna zmiany stosunk u do ochrony Ŝubra w Puszczy 
Białowieskiej  Częstość 

Uświadomienie / utwierdzenie w przekonaniu o konieczności ochrony 
Ŝubra 

5 

Zdobycie nowych informacji na temat Ŝubrów i ich ochrony 5 
Ogółem 10 

 

Wśród dziesięciu osób deklarujących zmianę stanowiska wobec problemu 

ochrony Ŝubra, połowa z nich stwierdziła, Ŝe projekt zwiększył ich świadomość wagi 

problemu, a druga część wskazała, Ŝe zdobycie nowej wiedzy o Ŝubrach przekonała 

ich do tych zwierząt. 

 

Spośród pięciu osób deklarujących niezmienność postawy wobec ochrony 

Ŝubra tylko troje udzieliło szczegółowej odpowiedzi. Cała trójka stwierdziła, Ŝe 

wcześniej miała juŜ ugruntowany pozytywny stosunek do Ŝubra i Ŝywiła przekonanie 

o konieczności ich ochrony. 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Na pytanie o obecność kwestii szczególnie interesujących badanych, ośmioro z 

nich odpowiedziało twierdząco, pięcioro zaprzeczyło, a dwoje nie udzieliło 

odpowiedzi.  

Odpowiedzi badanych na pytanie, w którym naleŜało wskazać szczególnie 

interesujące kwestie, były bardzo zróŜnicowane i niesprowadzalne. Wszystkie 

dotyczyły problematyki Ŝycia Ŝubrów oraz ochrony tych zwierząt. Przedstawiały się 

one następująco: 

 

• zagroŜenie bytu Ŝubra; 
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• zasoby przyrodnicze puszczy białowieskiej; 

• film o migracjach Ŝubrów; 

• zwiększenie puli genowej miejscowej populacji Ŝubrów; 

• przyszłość ochrony Ŝubra w puszczy białowieskiej; 

• Ŝycie Ŝubrów na wolności; 

• historia Ŝubrów na róŜnych terenach. 

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o przydatność wiedzy zdobywanej podczas 

spotkania prezentuje tabela 47z. Badani zadeklarowali chęć dzielenia się 

informacjami z innymi, szczególnie z dziećmi w szkołach (wśród gości byli 

nauczyciele). 

 
Tabela 47z.  Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (Gmina Hajnówk a) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę Panu(i) wiedza 
uzyskana podczas spotkania? Częstość 

Edukacja / praca w szkole z dziećmi 4 
Rozmowy z innymi / propagowanie idei ochrony Ŝubra 5 
Praca zawodowa 2 
Samorozwój / zdobywanie wiedzy dla siebie 2 
Ogółem 13 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Dla zdecydowanej większości (11) ankietowanych gości spotkanie było 

pierwszym kontaktem z tematyką ochrony Ŝubra w takiej formie. Cztery osoby 

przyznały się do udziału w innych podobnych wydarzeniach. Trzy z nich 

uczestniczyły w seminarium w BiałowieŜy, a jedna w spotkaniu poetyckim 

zatytułowanym „Pieśń o Ŝubrze”. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

Wydaje się, Ŝe spotkanie spełniło oczekiwania jego uczestników. Większość 

badanych (9) odpowiedziała „zdecydowanie tak”, z kolei 6 osób - „raczej tak”. 

Nie było innych odpowiedzi. Uwzględniwszy czynniki zakłócające, naleŜy stwierdzić, 

Ŝe ogólny odbiór spotkania konsultacyjnego przez zaproszonych mieszkańców gminy 

Hajnówka był dobry. Świadczą o tym takŜe dobre oceny oraz pozytywny stosunek do 

poszczególnych elementów programu. 
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Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Preferencje badanych pod względem najlepszych ich zdaniem form 

prezentowania tematyki związanej z ochroną Ŝubra przedstawia tabela 48z. W tym 

wypadku na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka i pokaz filmów. Kolejne formy 

pojawiały się juŜ rzadziej. Warto w tym miejscu zastanowić się, jak na opinię 

badanych wpływają formy działań, w których uczestniczyli (czy lepiej będą oceniane 

te, które były realizowane w większym stopniu).  

 
Tabela 48z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gmina Hajnówka) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Częstość Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 8 53,33 
Pokaz filmu 8 53,33 
Wykład 5 33,33 
Dyskusja z udziałem ekspertów 4 26,67 
Prezentacja multimedialna 3 20,00 
Ogółem 28  
Uwaga, wielokrotne  odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

 

6b) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Hajnówce  
 
Podczas spotkania zebrano 54 ankiety. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 
Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, co było wielokrotnie 

zaznaczane w ankietach i wydaje się, Ŝe fakt ten miał równieŜ znaczny wpływ na 

treść udzielanych odpowiedzi. 

 
Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 

 

Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była raczej 

przeciętna. Średnia wartość wszystkich ocen wyniosła 3,73. Dominowała „czwórka” 

(19 wskazań) oraz „piątka” (17 ocen).  
 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 
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Najlepiej odebrane przez badanych uczniów gimnazjum zostały wizualne 

formy przekazu, przede wszystkim zdjęcia i filmy prezentujące Ŝubry i ich 

zachowania. Podczas tego typu wydarzeń moŜna spotkać się równieŜ 

z odpowiedziami wskazującymi, Ŝe „wszystko się podobało”, co miało miejsce takŜe 

w tym przypadku. Co ciekawe, 5 osób stwierdziło, Ŝe nie podobało im się nic (tabela 

49z). 

 
Tabela 49z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (Gimnazjum w 
Hajnówce) 

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 16 42,11 
Filmy 14 36,84 
Kompetencje prowadzących, jakość prezentacji 3 7,89 
Inne odpowiedzi 3 7,89 
„Wszystko” 4 10,53 
„Nic” 5 13,16 
Ogółem 45  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

Badanym uczestnikom prezentacji przeszkadzały przede wszystkim: 

 

• słaba widoczność slajdów, 

• słaba słyszalność prowadzących, 

• zbyt długie wykłady, 

• obecność nauczycieli na spotkaniu. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 
Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 
 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 
 

Rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany wcześniejszy stosunek 

badanych do ochrony Ŝubra prezentuje tabela 50z. Prawie trzy czwarte badanych 

określiło go jako mniej lub bardziej pozytywny. 
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Tabela 50z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Hajnówce)  

Odpowiedzi na pytanie – Jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 18 46,2 
Raczej pozytywny 6 15,4 
Obojętny 11 28,2 
Raczej negatywny 1 2,6 
Trudno powiedzieć 3 7,7 
Ogółem 39 100,0 

  

Większość (23 osoby) ankietowanych zadeklarowała zmianę swojego 

stosunku wobec ochrony Ŝubra, z kolei 16 osób pozostała przy swoim 

wcześniejszym stanowisku. Uzasadnienia były bardzo zróŜnicowane. Z jednej strony 

mówiono o przekonaniu o konieczności ochrony Ŝubra, poszerzeniu wiedzy na temat 

tych zwierząt, czy nawet deklaracji „wspaniałości” Ŝubrów, z drugiej jednak pojawiło 

się kilka odpowiedzi negatywnych. Dotyczyły one braku zainteresowania Ŝubrami lub 

stwierdzeniami, Ŝe prezentacja była ogólnie nieciekawa. Niemniej jednak, takie 

odpowiedzi były w zdecydowanej mniejszości. 
 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  
 

Około jednej trzeciej ankietowanych gimnazjalistów zadeklarowało pojawienie 

się kwestii, które zainteresowały ich w sposób szczególny. Nie wszyscy jednak 

spośród nich wskazali konkretne problemy. Wskazane kwestie dotyczyły przede 

wszystkim: 

• badań genetycznych; 

• młodych Ŝubrzątek; 

• polowań na Ŝubra; 

• ośrodków hodowli Ŝubra; 

• trybu Ŝycia Ŝubra (ogólnie). 

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 
Przebadani uczniowie gimnazjum w zdecydowanej większości zadeklarowali 

przydatność zdobytej podczas prezentacji wiedzy w szkole, na lekcjach i klasówkach, 

jak równieŜ przy dalszej edukacji. Dość często deklarowano ogólnie zdobywanie 

wiedzy dla siebie lub stwierdzenie, Ŝe „na pewno do czegoś w Ŝyciu się przyda”. 

Cztery osoby odpowiedziały, Ŝe dzięki temu spotkaniu będą wiedziały, jak naleŜy się 

zachować w przypadku napotkania Ŝubra. Z kolei 6 osób stwierdziło, Ŝe taka wiedza 
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się nie przyda w ogóle lub nie potrafiła sprecyzować, w czym moŜe być ona 

uŜyteczna (tabela 51z). 

 

Tabela 51z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (Gimnazjum w H ajnówce)  

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę 
Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania? Liczebność Procent 

Zajęcia w szkole (klasówki) 19 50,00 
Wiedza dla siebie 9 23,68 
Odpowiednie zachowanie w pobliŜu Ŝubra 4 10,53 
Inne odpowiedzi 4 10,53 
Nie przyda się (jeszcze nie wie, do czego się przyda) 6 15,79 
Ogółem 42  
Uwaga, wielokrotne odp owiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 
 

Na 54 przebadane osoby 15 zadeklarowało wcześniejszy kontakt z omawianą 

tematyką. Były to róŜnego rodzaju wycieczki, wykłady o Puszczy (ogólnie), czy teŜ 

zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. 
 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 
 

Wydaje się, Ŝe oczekiwania gimnazjalistów wobec spotkania zostały 

w pewnym stopniu spełnione. PrzewaŜały odpowiedzi pozytywne (ponad 89%), 

jakkolwiek wśród nich większość stanowią deklaracje mniej zdecydowane (tabela 

52z). 

 
Tabela 52z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (Gimnazjum w 
Hajnówce)  

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkanie spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 17 33,3 
Raczej tak 27 52,9 
Raczej nie 3 5,9 
Zdecydowanie nie 4 7,8 
Ogółem 51 100,0 

 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 
Rozkład odpowiedzi dotyczących najbardziej preferowanych form 

prezentowania tematyki związanej z ochroną Ŝubra prezentuje tabela 53z. NajwyŜej 

ceniona jest wycieczka oraz pokaz filmów. Z form mówionych duŜo lepiej wypada 
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dyskusja z fachowcami niŜ wykład, który moŜe być przez młodzieŜ odbierany jako 

nudny. 

 
Tabela 53z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Hajnówce)  

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 39 76,5 
Pokaz filmu 19 37,3 
Dyskusja z udziałem ekspertów 10 19,6 
Wystawa zdjęć 6 11,8 
Prezentacja multimedialna 5 9,8 
Wykład 3 5,9 
Ogółem 82  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 

Liczba uczniów  – 38 

Płeć – 29 kobiet, 6 męŜczyzn (w trzech przypadkach nie zaznaczono płci) 

Rok urodzenia:  1992 - 1995 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• Hajnówka – 38 osób, 

• Koszele – 3 osoby, 

• Malenniki – 3 osoby, 

• Gredele – 2 osoby, 

• Wólka – 1 osoba, 

• Reduty – 1 osoba, 

• Paszkowszczyzna – 1 osoba, 

• Gregorowce – 1 osoba. 

 

7) Gmina Dubicze Cerkiewne 
 
7a) Spotkanie z mieszka ńcami gminy Dubicze Cerkiewne, 27 - 28 kwietnia 2008  
 
Po spotkaniu zebrano 17 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Deklarowane przez badanych źródła informacji o spotkaniu, w którym mieli 

uczestniczyć prezentuje tabela 54z. W tym miejscu nie interesują nas osoby, które 
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dowiedziały się o spotkaniu dzięki zaproszeniom, gdyŜ podstawowym sposobem 

rekrutacji uczestników była właśnie taka forma. Często miała odpowiedź 

wskazywano na przełoŜonych w pracy jako źródła informacji o szkoleniu. Nie naleŜy 

przy tym domniemywać, Ŝe uczestnictwo w spotkaniu miało być słuŜbowym 

nakazem, gdyŜ odpowiedzi te pojawiały się z reguły na drugim miejscu 

po zaproszeniu (badani mogli wskazywać więcej niŜ jedno źródło). 

 
Tabela 54z. Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym (Gmina Dubi cze Cerkiewne) 

Źródła wiedzy o spotkaniu konsultacyjnym Liczebność Procent 
Zaproszenie od Fundacji „Zielone Płuca Polski” 14 82,35 
PrzełoŜony 6 35,29 
Znajomi / przyjaciele 1 5,88 
Strona internetowa Fundacji 1 5,88 
Ogółem 22  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego 

 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe respondenci dość wysoko ocenili spotkanie, w którym 

uczestniczyli. KaŜdy badany mógł wybrać ocenę z przedziału 1 – 5. Średnia wartość 

wyniosła 4,47. Czynnikiem obniŜającym jej wartość były dwie oceny dostateczne. 

Pamiętać jednak naleŜy o zbiorczym charakterze tych ocen, na ich podstawie nie 

moŜna wyciągać wniosków o poszczególnych elementach programu. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania?  

 

Na to pytanie pojawiło się wiele zróŜnicowanych odpowiedzi, co czyni analizę 

ilościową problematyczną.  Badani najczęściej wskazywali ciekawie i profesjonalnie 

przygotowane wykłady i prezentacje, często odnosząc się do konkretnych wystąpień 

(K. Daleszczyk, J. Ługowoj). WaŜna była teŜ moŜliwość dyskusji z zaproszonymi 

ekspertami. Ponadto, wysoko oceniono filmy oraz wycieczkę do Puszczy. 

 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

W przypadku pytania o słabe strony spotkania równieŜ trudna jest ilościowa 

interpretacja. Badanym przeszkadzała słaba widoczność prezentowanych filmów, jak 

równieŜ powtarzanie informacji podczas kolejnych wystąpień. Jednej osobie (która 

wolałaby raczej wykłady) nie podobała się wizyta w muzeum, innej wykłady (ta osoba 

wolała filmy). Jedna osoba zwróciła uwagę na przerywające wystąpienia rozmowy 

telefoniczne. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji, naleŜy wyłączać lub wyciszać 
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telefony przed spotkaniem. Choć tylko jeden ankietowany zwrócił na to uwagę, to jest 

to jedna z elementarnych zasad obowiązujących podczas wszelkich spotkań w 

formie wykładów, prezentacji czy warsztatów. Ponadto, warto tworzyć spójną 

strukturę prezentacji, czy wykładów (na przykład poprzez szczegółowe uzgadnianie 

treści), aby uniknąć powtarzania informacji i utrzymać skupioną uwagę odbiorców. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 

Najczęściej deklarowane przyczyny uczestnictwa respondentów w omawianym 

spotkaniu prezentuje tabela 55z. Na pierwszym miejscu znalazły się czynniki 

związane z zainteresowaniem tematyką, czy chęcią poszerzenia swojej wiedzy na 

temat Ŝubra i jego ochrony. Kolejnym deklarowanym czynnikiem była zwykła 

ciekawość, co koresponduje z faktem, Ŝe większość uczestników nie miała wcześniej 

do czynienia z podobnymi wydarzeniami. 

 
Tabela 55z.Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału (Gmina Dubicze 
Cerkiewne) 

Odpowiedzi na pytanie - Dlaczego wzi ął(ęła) Pan(i) 
udział w spotkaniu konsultacyjnym?  

Liczebność Procent  

Chęć poszerzenia wiedzy o Ŝubrach i ich ochronie, 
zainteresowanie tematyką  

11 
68,75 

Ciekawość  6 37,50 
W związku z wykonywanym zawodem, praktyczna 
przydatność wiedzy 2 12,50 
Z powodu otrzymania zaproszenia 1 6,25 
Inne przyczyny 5 31,25 
Ogółem 25  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 
Kategoria „inne przyczyny” obejmuje odpowiedzi nieklasyfikowalne, obejmujące na 

przykład poznanie Ŝubra jako potencjalnej marki Podlasia, chęć poznawania regionu, 

akceptację załoŜeń projektu, czy wręcz poczucie patriotyzmu 

 

 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 
Na podstawie deklaracji badanych moŜna stwierdzić, Ŝe ich wcześniejszy 

stosunek do ochrony Ŝubra był ogólnie pozytywny. Jedynie dwie osoby 

zadeklarowały obojętną postawę (tabela 56z). 
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Tabela 56z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gmina Dubicze 
Cerkiewne) 

Odpowiedzi na pytanie – jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra przed spotkaniem?  

Częstość Procent 

Pozytywny 10 58,8 
Raczej pozytywny 5 29,4 
Obojętny 2 11,8 
Ogółem 17 100,0 

 

Kolejne pytanie dotyczyło zmiany tego stosunku. Trzynaście osób stwierdziło, 

Ŝe uległ on zmianie w trakcie spotkania, pozostałe 4 osoby nie stwierdziły Ŝadnych 

zmian. 

Spośród 13 osób deklarujących zmianę stanowiska wobec problemu ochrony 

Ŝubra, 11 udzieliło bardziej szczegółowych odpowiedzi. Nie odbiegają one od 

typowego wzoru sprowadzającego się do uzyskania nowej wiedzy na temat Ŝubrów 

oraz przekonania o konieczności ochrony tych zwierząt (jeden z badanych 

przekonany był dotychczas, Ŝe Ŝubrom nic nie grozi). Jedna odpowiedź z 

pozostałych jest jednak waŜna, gdyŜ badany zwrócił uwagę na potencjał 

marketingowy Ŝubrów – mogą one stanowić regionalną markę, a więc waŜny element 

promocyjny i ekonomiczny 

 

Spośród czterech osób deklarujących niezmienność swojego stanowiska troje 

uzasadnia swoją odpowiedź przekonaniem o konieczności ochrony Ŝubra, co znaczy, 

Ŝe juŜ przed spotkaniem były o tym przekonane, zwaŜywszy na fakt, Ŝe 

zadeklarowały najbardziej pozytywny stosunek do ochrony tych zwierząt. Ostatnia  

osoba z tej czwórki nie podała konkretnego powodu niezmienności swojego poglądu. 

 
Tabela 57z. Zmiana i trwanie postawy wzgl ędem ochrony Ŝubra (Gmina Dubicze Cerkiewne) 

Przyczyna zmiany stosunku do ochrony Ŝubra w Puszczy 
Białowieskiej  Częstość 

Uzyskanie większej wiedzy na temat Ŝubra 5 
Przekonanie, utwierdzenie poglądów na temat konieczności ochrony 
Ŝubrów 4 

Inna odpowiedź 2 
Ogółem 11 

 

 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 

Wśród 17 przebadanych gości spotkania ośmioro z nich zadeklarowało 

szczególne zainteresowanie poruszaną tematyką. PoniŜej wyliczone zostały 

najczęściej pojawiające się kwestie: 
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• hodowla Ŝubra i krzyŜowanie go z domowym bydłem; 

• kontakt człowieka z Ŝubrem; 

• twórczość artystyczna i literacka związana z tymi zwierzętami. 

 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 

Odpowiedzi na pytania o praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas 

spotkania wiedzy były bardzo zróŜnicowane. Najczęściej deklarowano chęć 

przekazywania wiedzy dalej, promowanie idei ochrony Ŝubra. Nieco rzadziej padały 

odpowiedzi związane ogólnie z pracą zawodową, czy edukacją młodzieŜy (tabela 

58z).  

 
Tabela 58z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (Gmina Dubicze  Cerkiewne) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę Panu(i) wiedza 
uzyskana podczas spotkania? 

Częstość 

Rozmowy z innymi / propagowanie idei ochrony Ŝubra 5 
Samorozwój / zdobywanie wiedzy dla siebie 4 
Praca zawodowa 3 
Edukacja / praca w szkole z dziećmi 3 
Znajomość zasad zachowania w pobliŜu Ŝubra 3 
Ogółem 18 

 
Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 

Jedynie dwie osoby przyznały się do wcześniejszego udziału w innych 

spotkaniach o podobnej tematyce. Dla pozostałych uczestników szkolenia był to 

pierwszy kontakt z problematyką ochrony Ŝubra w takiej formie. Spośród 

wspomnianych dwóch osób jedna uczestniczyła w szkoleniu dla nauczyciela, druga 

zetknęła się z tematem podczas spotkań grupy lokalnego działania. 

 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 

W opinii badanych spotkanie konsultacyjne spełniło w mniejszym lub 

większym stopniu pokładane w nim oczekiwania. Najczęściej pojawiającą się 

odpowiedzią było „raczej tak” (11 razy), pozostałe były bardziej zdecydowane. 

Nie padły w ogóle odpowiedzi negatywne.  

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 
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Rozkład preferencji badanych wobec form prezentowania tematyki związanej 

z ochroną Ŝubra prezentuje tabela 59z. W tym przypadku zdecydowanym liderem 

była wycieczka, której dotyczyła prawie połowa wszystkich wskazań. Co ciekawe, w 

tym przypadku na ostatnim miejscu znalazły się projekcje filmów (przy innych 

spotkaniach filmy bywały nawet na pierwszym miejscu). MoŜe to być spowodowane 

„zraŜeniem się” respondentów do tej formy przekazu przez problemy z widocznością 

filmów jak równieŜ przez inne czynniki zakłócające. W tym miejscu wyraźnie widać, 

Ŝe o preferencjach odbiorców decyduje nie tylko „obiektywna” atrakcyjność danej 

formy, ale przede wszystkim ich doświadczenie z odbiorem tej formy. Oznacza to, Ŝe 

nawet najciekawsza z reguły forma przekazu, jeśli jest źle przygotowana czy 

zrealizowana, moŜe wcale nie cieszyć się uznaniem odbiorców. Dlatego teŜ 

organizatorzy powinni zawsze dokładać wszelkich starań, by prezentacje wypadały 

najlepiej nie tylko pod względem merytorycznym, ale równieŜ technicznym. Jest to 

waŜne takŜe ze względu na fakt, Ŝe dla większości uczestników omawianych spotkań 

był to pierwszy kontakt z poruszaną w projekcie tematyką, co oznacza, Ŝe przy 

następnych okazjach wydarzenia organizowane w ramach projektu „Kraina śubra” 

będą traktowane jako punkt odniesienia przy ocenie podobnych imprez. 

 

Tabela 59z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gmina Dubicze 
Cerkiewne) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 15 88.24 
Wykład 5 29.41 
Dyskusja z udziałem ekspertów 5 29.41 
Prezentacja multimedialna 4 23.53 
Pokaz filmu 3 17.65 
Ogółem 32  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

 
7b) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Dubiczach Cerk iewnych 
 

Podczas spotkania z uczniami gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych zebrano 

30 ankiet. Liczba waŜnych odpowiedzi jest jednak o wiele mniejsza, poniewaŜ 

znaczna część ankiet zawiera niewypełnione pozycje. ObniŜa to istotnie wartość 

zebranego materiału. Przyczyna tego moŜe leŜeć albo w rozdaniu przez organizatora 

ankiet na samym końcu prezentacji, albo w niedostatecznym staraniu, by zostały one 

wypełnione i oddane. Z relacji organizatorów wynika, Ŝe znaczna część badanych 

miała powaŜne problemy ze zrozumieniem pytań w kwestionariuszu. 
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Źródła wiedzy o spotkaniu 
 

Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, jakkolwiek uczniowie 

zaznaczali takŜe inne źródła informacji. 

 
Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 
 

Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była dobra. Średnia 

wartość wszystkich ocen wyniosła 4,32. Najczęściej wystawianą oceną stanowiła 

„czwórka”, tylko raz pała ocena dostateczna. 
 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania? 
 

Badanym gimnazjalistom z Dubicz Cerkiewnych podobała się  najbardziej 

projekcja filmów. Mniej wskazań miały opowieści o Ŝubrach oraz pokaz slajdów 

(tabela 60z). Ankietowani uczniowie docenili równieŜ merytoryczne przygotowanie 

prowadzących spotkanie. 

 
Tabela 60z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (Gimnazjum w 
Dubiczach Cerkiewnych)  

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Częstość Procent 

Filmy  11 44,0 
Opowieści o Ŝubrach 5 20,0 
Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 5 20,0 
Fachowy komentarz 3 12,0 
Inne odpowiedzi 4 16,0 
Ogółem 28  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 
 

Pojawiły się tylko cztery odpowiedzi wskazujące na słabe strony spotkania. W dwóch 

przypadkach badanym nie podobał się film, po jednej osobie wskazało zdjęcia oraz 

zbyt długi czas trwania całości. 
 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 
 

Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 

 
Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 
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Rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany wcześniejszy stosunek 

badanych do ochrony Ŝubra prezentuje tabela 61z. Stosunek ten naleŜy odbierać 

jako bardzo pozytywny. Uwagę zwraca mała liczebność całkowita, która jest 

wynikiem licznych braków odpowiedzi na to i na następne pytanie. 

 
Tabela 61 z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Dubiczach Cerkiewnych) 

Odpowiedzi na py tanie – Jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 6 54,5 
Raczej pozytywny 4 36,4 
Trudno powiedzieć 1 9,1 
Ogółem 11 100,0 

  
Ponadto, 8 osób zadeklarowało zmianę swojego stanowiska w trakcie 

prezentacji, a 3 miały pozostać przy wcześniejszych poglądach. AŜ dziewiętnaście 

osób w ogóle nie odpowiedziało na to pytanie. 

Praktycznie wszyscy ci, którzy zmienili opinię na temat ochrony Ŝubra, 

uzasadniali ją zdobyciem nowych, ciekawych informacji. Spośród osób deklarujących 

niezmienność stanowiska tylko jeden badany udzielił szczegółowej odpowiedzi, 

twierdząc, Ŝe wiedział wcześniej, Ŝe Ŝubr jest chroniony.  

 
Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 
Jedynie dwie osoby wskazały konkretne obszary szczególnego 

zainteresowania. Była to historia ochrony Ŝubra oraz szczegóły projektu „Kraina 

Ŝubra”. 

 
Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 

 
Odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas 

spotkania udzieliło jedynie dziesięcioro badanych. 5 osób wskazało na zastosowania 

w szkole, 2 mówiły o poszerzaniu własnej wiedzy na temat Ŝubra i jego ochrony, 

jedna o zasadach postępowania w przypadku napotkania Ŝubra, jedna o pracy jako 

przewodnika (nauczyciel). Ostatni badany jeszcze nie wie, do czego moŜe przydać 

się taka wiedza. 

 
Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 
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Siedem osób zadeklarowało wcześniejszy udział w wydarzeniach o podobnej 

tematyce. W czterech przypadkach była to działalność w ekozespołach, a w trzech 

wyjazdy do Białowieskiego Parku Narodowego. 

 
Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 
 Wydaje się, Ŝe oczekiwania badanych zostały spełnione w średnim 

stopniu. Dominowała odpowiedź „raczej tak" przed „zdecydowanie tak” 

(6 odpowiedzi) i ocenami negatywnymi (tabela 62z). 

 
Tabela 62z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (Gimnazjum w 
Dubiczach Cerkiewnych) 

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkanie spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 6 26,1 
Raczej tak 14 60,9 
Raczej nie 2 8,7 
Zdecydowanie nie 1 4,3 
Ogółem 23 100,0 

 
Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 
Wśród preferowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka, przed pokazem filmów, prezentacją 

multimedialną i wystawą zdjęć. Względnie najmniej wskazań miały wykłady 

i dyskusje (tabela 63z). 

 
Tabela 63z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Dubiczach Cerkiewnych) 

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) 
odpowiadaj ą? 

Częstość Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 14 63,6 
Pokaz filmu 9 40,9 
Prezentacja multimedialna 5 22,7 
Wystawa zdjęć 4 18,2 
Wykład 2 9,1 
Dyskusja z udziałem ekspertów 2 9,1 
Ogółem 36  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

 
Liczba uczniów  – 30 

Płeć – 15 kobiety, 4 męŜczyzn (w  11 przypadkach nie zaznaczono płci) 
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Rok urodzenia:  1995 - 1997 

Miejscowo ści zamieszkania: 

• Dubicze Cerkiewne – 5 osób, 

• Jagodniki – 2 osoby, 

• Jelonka – 2 osoby, 

• Istok– 1 osoba, 

• Werstok – 1 osoba, 

• Witowo – 1 osoba, 

• Grabowiec – 1 osoba, 

• Piaski – 1 osoba, 

• Czechy Orlańkie – 1 osoba, 

• Wiluki – 1 osoba, 

• Zbugonie – 1 osoba, 

• Stary Kornin – 1 osoba. 

 

8) Gmina Michałowo 
 
8a) Spotkanie z uczniami gimnazjum w Michałowie 
 
Podczas spotkania zebrano 69 ankiet. 

 

Źródła wiedzy o spotkaniu 

 

Podstawowym źródłem wiedzy o spotkaniu były informacje przekazane przez 

nauczycieli. Spotkanie miało charakter obowiązkowy, jakkolwiek uczniowie 

zaznaczali takŜe inne źródła informacji. 

 

Ogólna ocena spotkania w skali 1 – 5 

 

Ogólna ocena wystawiona przez uczestników spotkania była dość dobra. 

Średnia wartość wszystkich ocen wyniosła 3,93. Najczęściej wystawianą oceną była 

4, a najniŜszą odnotowaną wartością była 3. 

 

Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania?  

 

Badanym gimnazjalistom z Michałowa podobała się prezentacja zdjęć oraz 

opowieści o Ŝubrach (tabela 64z). W tym wypadku trudno jest rozdzielić tą kategorię 

odpowiedzi od następnej, która wskazywała na kompetencje i profesjonalizm osoby 
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prowadzącej, która, według relacji badanych, potrafiła zainteresować publiczność i 

wydaje się, Ŝe zrobiła na niej dobre wraŜenie. W prezentowanym katalogu 

odpowiedzi brakuje filmu, gdyŜ w tej szkole nie był on wyświetlany. 

 
Tabela 64z. Najciekawsze elementy spotkania według badanych uczestników (Gimnazjum w 
Michałowie)  

Odpowiedzi na pytanie - Co najbardziej si ę Panu(i) 
podobało podczas spotkania? Liczebność Procent 

Zdjęcia Ŝubrów, slajdy 17 30,91 
Opowieści o Ŝubrach 14 25,45 
Profesjonalizm, kompetencje prowadzącego 11 20,00 
Prezentacja 6 10,91 
Wielość informacji, „ciekawe rzeczy” 5 9,09 
Inne odpowiedzi 6 10,91 
„Wszystko” 1 1,82 
„Nic” 2 3,64 
Ogółem 62  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  

 

 

Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania? 

 

NajwaŜniejsze uwagi zgłaszane przez uczestników w związku ze spotkaniem 

przedstawiały się w sposób następujący: 

• zbyt długi czas trwania, brak przerw; 

• brak filmu; 

• zbyt cicho mówiący prelegent; 

• hałas na sali (zachowanie innych uczestników); 

• fotografowanie uczestników spotkania. 

 

Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 
 

Spotkanie miało charakter obowiązkowy i odbywało się w czasie lekcji. Część 

osób deklarowała jednak chęć poszerzenia wiedzy na temat Ŝubra i ogólne 

zainteresowanie omawianą tematyką. 
 

Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 
 

PoniŜsza tabela prezentuje Rozkład odpowiedzi wskazujących deklarowany 

wcześniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra prezentuje tabela 65z. Wynika z 

niej, Ŝe stosunek ten naleŜy odbierać jako bardzo pozytywny. Jedynie dwie osoby 

zadeklarowały wcześniejszą obojętność wobec poruszanego problemu. 
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Tabela 65z. Deklarowany wcze śniejszy stosunek badanych do ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Michałowie).  

Odpowiedzi na pytanie – Jaki był Pana(i) stosunek 
do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej przed 
spotkaniem? 

Częstość Procent 

Pozytywny 39 66,1 
Raczej pozytywny 14 23,7 
Obojętny 2 3,4 
Trudno powiedzieć 4 6,8 
Ogółem 59 100,0 

  
Ponadto, 18 osób zadeklarowało zmianę swojego stanowiska w trakcie 

prezentacji, a 41 miało pozostać przy wcześniejszych poglądach. Zmianę stosunku 

do ochrony Ŝubra uzasadniano zdobyciem szerszej wiedzy w tym temacie, co miało 

przekonać uczestników do zmiany zdania. Część z nich stwierdziła wręcz, Ŝe dzięki 

spotkaniu doceniła znaczenie Ŝubra i konieczność jego ochrony. 

Badani wcześniej obojętnie nastawieni do problemu ochrony Ŝubra 

zadeklarowali niezmienność swoich poglądów, nie wyjaśniając przy tym, dlaczego. 

Osoby deklarujące niezmienność stanowiska podkreślały, Ŝe juŜ wcześniej były juŜ 

pozytywnie nastawione lub po prostu „lubiły Ŝubry”. 
 

Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  
 

Dwadzieścia osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą na pojawienie 

się w trakcie spotkania szczególnie interesujących kwestii. Badanych uczniów 

szczególnie zaciekawiły: 

• tryb Ŝycia Ŝubra; 

• sposoby ochrony Ŝubra; 

• ochrona przed atakiem Ŝubra; 

• poŜywienie Ŝubra; 

• opiekuńczość samic. 
 

Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 
 

Wśród odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas 

spotkania wiedzy zdecydowanie dominowała chęć wykorzystania jej w szkole. 

Bardzo często mówiono o poszerzeniu swojej wiedzy. W dalszej kolejności 

wskazywano na wykorzystanie tej wiedzy podczas spotkania Ŝubrem (co zrobić, aby 

nie zaatakował). Trzy osoby mówiły o przekazywaniu wiedzy innym. W kategorii 

„inne” mieszczą się odpowiedzi trudniejsze do sklasyfikowania, np. „wycieczki po 

puszczy”, które mogą dotyczyć zasad postępowania w pobliŜu Ŝubra, jakkolwiek nie 
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muszą. Zdarzały się równieŜ osoby jeszcze niezdecydowane oraz takie, które nie 

widzą Ŝadnej moŜliwości praktycznego wykorzystania zdobytej tu wiedzy. 

 
Tabela 66z. Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas konsultacji (Gimnazjum w M ichałowie) 

Odpowiedzi na pytanie - Do czego przyda si ę 
Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania? Częstość Procent 

Zajęcia w szkole (klasówki, prace) 14 28,6 
Wiedza dla siebie 9 18,4 
Odpowiednie zachowanie w pobliŜu Ŝubra 5 10,2 
Przekazanie wiedzy innym 3 6,1 
Inne 8 16,3 
Nie wie, do czego się przyda 6 12,2 
Do niczego się nie przyda 4 8,2 
Ogółem 49 100,0 

 

Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 
 

Jedenaście osób zadeklarowało wcześniejszy udział w wydarzeniach 

o podobnej tematyce, ale jedynie pięć osób uzupełniło odpowiedź bardziej 

szczegółową informacją. W dwóch przypadkach badani nie pamiętali, jakie to miały 

być wydarzenia. TakŜe dwie osoby wskazały na spotkania „podobne do tych”, 

dla jednej z kolei kontakt z tematem oznaczał udział w konkursie ekologicznym. 
 

Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 
 

Wydaje się, Ŝe oczekiwania uczniów gimnazjum w Michałowie zostały 

w dość  duŜym stopniu spełnione. Jakkolwiek, odpowiedzi pozytywne stanowiły 

ponad 87% wszystkich, to dominowała wśród nich opinia mniej zdecydowana (tabela 

67z). 

 

Tabela 67z. Udział w konsultacjach a spełnienie ocz ekiwań uczestników (Gimnazjum w 
Michałowie)  

Odpowiedzi na pytanie – Czy spotkani e spełniło 
Pana(i) oczekiwania? Częstość Procent 

Zdecydowanie tak 19 30,2 
Raczej tak 36 57,1 
Raczej nie 6 9,5 
Zdecydowanie nie 2 3,2 
Ogółem 63 100,0 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 
 

Wśród preferowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra 

na pierwszym miejscu znalazła się wycieczka, daleko przed pokazem filmów 
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i spotkaniem z ekspertami. W dalszej kolejności wybierano wykład, wystawę zdjęć 

i prezentację multimedialną (tabela 68z). 

 
Tabela 68z. Preferowane formy prezentowania tematyk i ochrony Ŝubra (Gimnazjum w 
Michałowie)  

Odpowiedzi na pytanie – jakie formy prezentowania 
tematyki ochrony Ŝubra  najbardziej Panu(i) odpowiadaj ą? Liczebność Procent 

Wycieczka po Puszczy Białowieskiej 46 80,7 
Pokaz filmu 19 33,3 
Dyskusja z udziałem ekspertów 12 21,1 
Wykład 9 15,8 
Wystawa zdjęć 7 12,3 
Prezentacja multimedialna 5 8,8 
Ogółem 98  
Uwaga, wielokrotne odpowiedzi! Procenty nie sumuj ą się do 100!  
 
Cechy społeczno – demograficzne uczestników spotkan ia: 

Badani nie wypełnili metryczek 

 
 
9) Spotkanie z urz ędnikami i przedstawicielami samorz ądów lokalnych 17 - 18 
kwietnia 2008 
 

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zebrano 10 ankiet. Wzięli 

w nim udział przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego 

w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego 

w Bielsku Podlaskim. Wszyscy przybyli na zaproszenie Fundacji Zielone Płuca 

Polski. 
 

Ogólna ocena spotkania konsultacyjnego  

 
Przebadani uczestnicy spotkania bardzo wysoko je ocenili. Średnia wszystkich 

ocen wyniosła 4,8. Pamiętać jednak naleŜy o bardzo małej liczbie zebranych ankiet. 

 
Co najbardziej podobało si ę uczestnikom spotkania?  

 
Wśród przebadanych osób najlepsze wraŜenie zrobiła wycieczka do Puszczy 

(5 wskazań). Respondenci zwracali równieŜ uwagę na bogactwo przekazywanych 

treści i kompetencje prowadzących.  

 
Co najmniej si ę podobało uczestnikom spotkania?  

 
Na to pytanie odpowiedziały jedynie cztery osoby. Dwie z nich jako słaby 

punkt wskazały zwiedzanie rezerwatu, jedna ogólnie wykłady, a jednej osobie 
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przeszkadzało powielanie tych samych informacji przez poszczególne osoby 

prowadzące spotkanie. 

 
Motywacje uczestników spotkania do wzi ęcia w nim udziału 

 
Deklarowane przez uczestników spotkania motywacje do wzięcia w nim 

udziału były bardzo róŜne. Trzy osoby podały, Ŝe powodem była ciekawość. Trzy 

stwierdziły, Ŝe są w jakiś sposób zainteresowane poruszaną tematyką, a jedna 

chciała poszerzyć swoją wiedzę. Pojedyncze osoby przyznawały równieŜ, Ŝe 

głównym powodem uczestnictwa w spotkaniach było zaproszenie lub wręcz 

polecenie przełoŜonego. 

 
Stosunek do ochrony Ŝubra przed i po spotkaniu 

 
Spośród przebadanych uczestników spotkania, siedmioro z nich 

zadeklarowało wcześniejszy pozytywny stosunek do ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej. Jeden badany określił swoją postawę jako „obojętną”, inny jako „raczej 

negatywną”. Wśród osób pozytywnie nastawionych do poruszanego problemu 

większość zadeklarowała zmianę swojego stanowiska na jeszcze bardziej 

pozytywne. TakŜe osoba, która wcześniej odnosiła się obojętnie do problemu 

ochrony Ŝubra, przyznała, Ŝe spotkanie konsultacyjne zmieniło jej nastawienie. 

Niestety, respondent, który wyraŜał się negatywnie wobec ochrony Ŝubrów, nie 

odpowiedział na pytanie o zmianę swojego stosunku wobec poruszanego problemu, 

ani nie uzasadnił dokonanego wyboru. Pozostali badani wskazywali na poszerzenie 

swojej wiedzy na temat Ŝubrów i ugruntowaniu stanowiska popierającego ochronę 

tych zwierząt. Kilka osób stwierdziło, Ŝe dzięki temu spotkaniu doceniło znaczenie 

Ŝubra. 

 
Kwestie, które wzbudziły szczególne zainteresowanie  

 
 Sześcioro badanych zadeklarowało, Ŝe podczas zajęć pojawiły się kwestie, 

które wzbudziły ich szczególne zainteresowanie. Dwie osoby odpowiedziały 

negatywnie, dwie w ogóle nie udzieliły odpowiedzi. Spośród tej szóstki czwórka 

respondentów udzieliła konkretnych odpowiedzi wskazujących na szczególnie 

interesujące obszary. W trzech przypadkach było to Ŝycie Ŝubrów na wolności, a w 

jednym kwestia rozszerzenia terytoriów zajmowanych przez te zwierzęta. 

 
Przydatno ść wiedzy zdobytej podczas spotkania 
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Tylko jedna osoba spośród przebadanych zadeklarowała przydatność 

zdobytej tu wiedzy w pracy zawodowej. Pozostali badani mówili ogólnie o 

zwiększeniu swojej wiedzy na temat Ŝubra i jego ochrony (4 przypadki) oraz o 

propagowaniu idei ochrony tych zwierząt podczas spotkań. 

 
Wcześniejszy udział badanych w innych wydarzeniach o pod obnej tematyce 

 
Wszyscy przebadani uczestnicy spotkania zadeklarowali, Ŝe wcześniej nigdy 

nie uczestniczyli w wydarzeniach o podobnej tematyce. Pozwala to mieć nadzieję, 

Ŝe podeszli do spotkania ze szczególnym zainteresowaniem, co wydaje się być 

potwierdzone odpowiedziami na wcześniejsze pytania.  

 
Spotkanie informacyjne a oczekiwania uczestników 

 
MoŜna przypuszczać, Ŝe spotkanie konsultacyjne spełniło oczekiwania osób 

biorących w nim udział. Połowa ankietowanych odpowiedziała „zdecydowanie tak”, 

druga połowa „raczej tak”. Uzyskane odpowiedzi współgrają z pytaniami 

wcześniejszymi. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe dla wszystkich badanych była to 

pierwsza impreza tego typu. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w przypadku powtórnego 

udziału w podobnych wydarzeniach wymagania uczestników mogą być większe. 

NaleŜy równieŜ uwzględnić fakt, Ŝe od tej chwili przebadani goście spotkania będą 

porównywali kaŜde kolejne wydarzenie właśnie z tym spotkaniem. Dlatego teŜ 

bardzo waŜne jest takie poprowadzenie zajęć, by stanowiły one pozytywny punkt 

odniesienia wobec kaŜdej kolejnej imprezy tego typu. 

 

Preferowane formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy 

Białowieskiej 

 

Spośród proponowanych form prezentowania tematyki ochrony Ŝubra, badani 

uczestnicy spotkania dla urzędników wybrali przede wszystkim wycieczkę (9 

wskazań), w dalszej kolejności film i dyskusje z udziałem zaproszonych gości (po 3 

wskazania). Inne formy wskazywane były pojedynczo. Pomimo minimalnej liczby 

ankiet, widać wyraźnie, Ŝe zainteresowanie wzbudza obserwacja Ŝubrów w ich 

naturalnym środowisku. Wydaje się, Ŝe bezpośrednie obcowanie z tymi zwierzętami 

wywiera najsilniejszy wpływ na uczestników spotkań konsultacyjnych.  
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Załącznik 2. 

Program spotka ń konsultacyjnych 

 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ul Szkolna 35, 17-220 Narewka 

 

I dzień - część merytoryczna 

10.00  - „Wprowadzenie do Programu Life Kraina śubra – Ochrona śubra w Puszczy              

Białowieskiej”  – Fundacja Zielone Płuca Polski 

11.15 – 11.30 - kawa 

11.30 – „śubr – biologia oraz dotychczasowe osiągnięcia w hodowli i ochronie 

gatunku” - dr Katarzyna Daleszczyk – Białowieski Park Narodowy 

13.00 – film dotyczący stanu zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej+ 

komentarz – dr Czesław Okołów  

14.30 – Obiad 

15.30 – „Występowanie śubra na obszarze północno-wschodniej Polski – potrzeba 

tworzenia  korytarzy ekologicznych”- mgr Jerzy Ługowoj – Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Browsk 

16.30 – 17.00 - kawa 

17.00 – „Kontakt człowieka z śubrem oraz sposoby odławiania śubra” –  

   mgr inŜ. Jerzy Dackiewicz – Białowieski Park Narodowy 

18.30 – Dyskusja i posumowanie spotkania 

19.00 – Kolacja 

 

II dzień -  część praktyczna 

Śniadanie 

6.00 - 10.00 – poznanie behavioru śubra w stadach wolnościowych Puszczy     

Białowieskiej  

10.00 -11.00 – Poznanie behawioru śubra w warunkach hodowli pokazowej 

Białowieskiego Parku Narodowego  

11.00 – 12.00 – Wizyta w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN 
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Załącznik 3. 
Ankieta  realizowana podczas spotka ń konsultacyjnych 

w ramach projektu „Kraina śubra – ochrona Ŝubra 
 w Puszczy Białowieskiej” 

 

Spotkanie konsultacyjne w dniu .................... .......... 

       Prosimy o wypełnienie poniŜszej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii uczestników 

naszego projektu na temat wydarzeń, w których biorą udział. Ankieta jest dobrowolna 

i anonimowa. Swoje wybory proszę zaznaczać przez zakreślenie kółkiem tej odpowiedzi, 

którą uznaje Pan(i) za najwłaściwszą. 

1. Skąd uzyskał(a) Pan(i) informacje o spotkaniu konsulta cyjnym? Mo Ŝna 

zaznaczyć więcej ni Ŝ 1 odpowied ź. 

• z  zaproszenia od Fundacji Zielone Płuca Polski 
• od znajomych / przyjaciół 
• od przełoŜonego 
• z  strony internetowej fundacji Zielone Płuca Polski 
• z innego źródła. Jakiego? 

.......................................................................................... 
2. Jak ocenia Pan(i) spotkanie konsultacyjne, w któ rych Pan(i) uczestniczył(a)? 

 

1   2 3            4 5 

      

zupełnie 

nieciekawe 

   bardzo ciekawe 

3. Co najbardziej si ę Panu(i) podobało podczas spotkania konsultacyjnego ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

4. Co najmniej si ę Panu(i) podobało podczas spotkania konsultacyjnego ? 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

5. Dlaczego wzi ął(ęła) Pan(i) udział w spotkaniu konsultacyjnym? 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

6. Jak określił(a)by Pan(i) swój stosunek do ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej 

przed spotkaniem konsultacyjnym? 
 

• Pozytywny • raczej negatywny 

• raczej pozytywny • negatywny 

• obojętny • nie wiem 
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7. Czy Pana(i) opinia na temat  ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej zmieniła 
się po zako ńczeniu spotkania konsultacyjnego? 

• Tak, dlaczego? 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

• Nie, dlaczego? 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

8. Czy podczas spotkania konsultacyjnego, w których  Pan(i) uczestniczył(a) 
coś Pana(ni ą) szczególnie zainteresowało? Czy pojawiło si ę coś o czym 
chciał(a)by Pan(i) dowiedzie ć się więcej? 

• Tak 

Co Pana(nią) zainteresowało? O czym chciał(a)by Pan(i) dowiedzieć się więcej? 

..................................................................................................................................  
• Nie 

9. Do czego przyda si ę Panu(i) wiedza uzyskana podczas spotkania 
konsultacyjnego? 
........................................................................................................................................ 

10. Czy wcze śniej brał(a) Pan(i) udział w innych wydarzeniach o podobnej 

tematyce? 

• Tak,  
Co to były za wydarzenia?................................................................................... 

• Nie 
11. Czy spotkanie konsultacyjne spełniło Pana(i) oc zekiwania? 

• zdecydowanie tak • raczej nie 
• raczej tak • zdecydowanie nie 
 
12. Jakie formy prezentowania tematyki ochrony Ŝubra w Puszczy Białowieskiej 
najbardziej Panu(i) odpowiadaj ą? MoŜna wskaza ć do dwóch odpowiedzi. 
 
• Wycieczka po Puszczy  Białowieskiej • Dyskusja z udziałem ekspertów 
• Wykład • Wystawa zdjęć 
• Pokaz filmu • Inna forma. Jaka? .................................. 

• Prezentacja multimedialna  
 

Prosimy, aby wpisać tutaj dane dzięki którym będziemy mogli poprawić nasz projekt 
 

M1 Rok urodzenia : 19.......  

M2 Płeć: Kobieta  MęŜczyzna  

M3 Miejscowo ść zamieszkania ................................................  

M4 Wykonywany zawód ............................................................  

 

Dziękujemy za udział w ankiecie  
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