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     Legenda:

     zielone (nie)użytki 

    inne tereny zielone
    (parki, działki)

     ulice
 
    Punkty na mapie:

1. Magiczne Podwórko
2. Sad Owocowy SadoMiasto
3. Ogródek Starszego Pana 
4. Rezerwat w Wąwozie
5. Platanowe Przejście 
6. Rezerwat Estrada
7. Dolina Muszli
8. Stary Ogród
9. Zielony Tajny Szlak

Nazwy (nie)użytkom nadała autorka spaceru
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Zielone Szlaki. Odkrywaj miasto z Lubuskim 
Teatrem | Szlak Zielonych (nie)Użytków. Miej-
skie rezerwaty przyrody

Zielone (nie)użytki to tereny na pierwszy rzut oka 
zapomniane, zarośnięte i niezaplanowane. Opusz-
czone, „niewidzialne”, czasem trudno dostępne 
oazy zieleni wydają się pozbawione funkcji, 
a dzika roślinność rozwija się tam bez udziału 
człowieka. Mają one jednak wielką rolę: dają 
schronienie zwierzęcym mieszkańcom miasta, 
oczyszczają powietrze i usprawniają obieg wody  
w przyrodzie. Anna Kraśko, edukatorka i artystka 
interdyscyplinarna, zaplanowała wyprawę tak, by 
jak najdłuższy odcinek trasy przejść z dala od 
ruchliwych ulic, przemieszczając się od jednej 
oazy zieleni do kolejnej. Zaczynamy! Uwaga: 
Załóżcie wygodne, mocne buty. Na wyprawę po 
miejskich rezerwatach dzikiej przyrody młodsi 
niech wybiorą się ze starszymi.

Magiczne Podwórko, ul. Sikorskiego. Podwórko 
za kamienicami z orzechami włoskimi sąsiaduje 
z przedszkolnym parkiem – dawniej ogrodem 
przy willi Jancky’ego, właściciela fabryki włókien-
niczej znajdującej się tuż obok. (Szukaj: wielki 
ceglany komin)

Sad Owocowy SadoMiasto, ul. Fabryczna/
Ogrodowa. Stary sad z drzewami owocowymi. 
Okolica pamięta największy sad owocowy 
w przedwojennym mieście – Ruhleben-Garten. 
(Patrz: mapa Szlak Ogrodów) 

Rezerwat w Wąwozie. Wejście od ul. Strzelec-
kiej kusi tajemniczością. Biegły tu kiedyś tory do 
fabryki maszyn, po wojnie do zakładów mebli 
ZEFAM. Teren fabryki jest po lewej stronie. Stare 
torowisko (już bez torów) wyprowadzi Was 

niczym pociąg towarowy jadący do największej 
w mieście fabryki włókienniczej – Polskiej Wełny. 
Wiosną kanion zakwita bzami i robiniami akacjo-
wymi.

Platanowe Przejście i dzikie zakamary, ul. 
Wąska. O starym przydomowym ogrodzie parko-
wym przypomina rząd rosnących tu platanów. 
Kwartał, idealny na park kieszonkowy, wiedzie do 
ul. Wrocławskiej.

Rezerwat Estrada, ul. Wrocławska. W większej 
części już zabudowany. Miejsce z historią: tu 
stała pierwsza w mieście fabryka włókiennicza 
Förstera, zanim wybudowano obiekt po drugiej 
stronie ulicy (obecny Focus Mall). W czasie wojny 
mieścił się tu obóz więźniarek z Gross Rosen. Po 
wojnie działał tu dom kultury i kino Hala Ludowa 
Estrada. Wraz z niszczeniem opuszczonych 
obiektów powstał tu samoistnie naturalny park 
(Sprawdź: www.rezerwuj-miasto.blogspot.com). 
Dziś o przeszłości tego miejsca przypomina dąb, 
który niegdyś rósł przed wejściem na salę kinową. 
Wejście w Zielony Tajny Szlak miasta od tyłu, ul. 
Wojska Polskiego. (Zobacz dokąd Cię zaprowa-
dzi). Tutaj Szlak Rezerwatów łączy się ze Szla-
kiem Wody!

Narysuj swoje szlaki. 

Narysuj swoje codziennie pokonywane trasy. 
Zaznacz to co jest na nich betonowe i to, co zielo-
ne. Ile zieleni jest na Twoim najczęściej uczęsz-
czanym szlaku? Czy biegnie on przy głównych 
ulicach, czy raczej w miejscach, w których 
możesz usłyszeć swoje myśli i śpiew ptaków?

Zastanów się: czy możesz tak zmienić swoją 
drogę do szkoły/pracy/sklepu/dziadków/przyja-
ciół, by znalazło się na niej jak najwięcej zielo-
nych terenów? Naszkicuj tę trasę!

Zabierz innych na wyprawę w nieznane po swojej 
okolicy. Znajdźcie zielony (nie)użytek/lasek/
zarośla. Poznajcie to miejsce i jego potencjał. 
Dowiedz się, czy to teren miejski. Jeśli jest za-
śmiecony powiadom służby (np. Zakład Gospo-
darki Komunalnej), a jeśli Twoje siły i chęci 
na to pozwalają skrzyknij rodzinę, znajomych, 
sąsiadów. Wspólnie go uporządkujcie. Może 
będzie to Wasz nowy teren zielony w mieście!
 
Koncepcja, opracowanie spaceru, redakcja: 
Anna Kraśko 
Korekta: Hubert Michalak
Projekt graficzny i skład: Magdalena Kościańska

Spacer powstał w ramach projektu Naturalnie 
Teatr realizowanego przez Lubuski Teatr w 2020 
roku. Działania dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 
ze środków Województwa Lubuskiego.

-------------------------------------------------------
Ta mapa została zaprojektowana w sposób poz-
walający na zużycie jak najmniejszej ilości tuszu 
podczas druku. Graj z nami w zielone i oszczę-
dzaj także papier! Drukuj dwustronnie i tylko tyle, 
ile naprawdę potrzeba. 
-------------------------------------------------------


