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Na	mapie	Centrum	Edukacji	Leśnej	w	Celestynowie
	zaznaczono	różne	miejsca	i	obiekty	będące
punktami	kontrolnymi	(PK).	Do każdego	z	nich
zadano	pytanie.	Odpowiedzi	na	pytania,	jako
potwierdzenie	przebycia	trasy	należy	dostarczyć
do	organizatora.	

Dł. trasy:	ok.	800	m
Liczba	PK:	18

Aktualność	mapy:	
październik	2018

Wersja	1.1

N

Opracowanie	trasy:	Wojciech	Drozda

Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie
 to jeden z największych w Polsce leśnych 
ośrodków  edukacyjnych. W skład kompleksu 
wchodzi główny budynek Centrum z ekspozycją
i salą  konferencyjną, pole namiotowe, stołówka 
i wiata dla 70 osób. Właścicielem obiektu są Lasy  
Państwowe.

Na terenie kompleksu znajduje się pomnik upamiętniający golgotę 
leśników polskich i  ich rodzin pomordowanych w latach 1939-1948. 
Tworzy go kamień z wizerunkiem Matki Boskiej  Katyńskiej i urna
z ziemią pobraną przez delegację leśników dnia 10 kwietnia 2010 
roku z cmentarzy Katynia, Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska
i nieludzkiej Syberii. W głębi  rośnie 100 dębów, przy których 
stoją słupki z tabliczkami zawierającymi nazwiska 
pomordowanych  osób.

Teren wokół Centrum Edukacji Leśnej został 
zagospodarowany w ramach projektu „Budowa małej  
infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru
Natura 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną 
presją  turystów”. Dzięki temu projektowi na 
terenie kompleksu pojawiło się arboretum, pole 
namiotowe ze  stołówką, łąka kwietna 
obsadzona mieszanką polskich kwiatów,
plac zabaw ze zjeżdżalnią linową,  boisko 
do siatkówki i badmintona oraz sztuczne 
żeremie bobrowe na oczku wodnym. Obok 
terenu  Centrum Edukacji Leśnej znajduje się 
ścieżka przyrodnicza Goździkowe Bagno.

Źródło:	https://pl.wikipedia.org/
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1 
	Tablica	informacyjna.	

	Jaki	jest	średni	wiek	drzewostanu?		

2 
	Obiekt	edukacyjny.	

	Ile	elementów	zawieszono	na	linkach?		

3 
	Słupek	z	tablicą.	

	Jakie	zwierzę	wyrzeźbiono	na	słupku?		

4 
	Edukacyjny	plac	zabaw.	Wiata.	

	Z	czego	wykonano	„podłogę”?		

5 
	Wiata.	

	Ile	pionowych	słupów	wspiera	dach?		

6 
	Tablica	informacyjna.	

	Co	jest	magazynowane	w	glebie?		

7 
	Drzewka	„Radiowej	Trójki”.	

	Jak	nazywa	się	zaznaczone	na	mapie	drzewko?		

8 
	Tablica	informacyjna.	

	Czego	zasoby	powoli	się	kończą?		

9 
	Miejsce	Pamięci	„Golgota	leśników	polskich”	-	dąb	pamięci,	tabliczka.	

	Jak	ma	na	imię	opiekunka	drzewka	nr	100?		

10 
	Miejsce	Pamięci	„Golgota	leśników	polskich”	-	pomnik.	

	W	jakim	mieście	zaprojektowano	pomnik?		

11 
	Głaz	narzutowy.	

	Jaki	napis	wyryto	na	kamieniu?		

12 
	Platforma	widokowa.	

	Ile	stopni	mają	te	schody?		

13 
	Kapliczka. 

	Jak	ma	na	imię	darczyńca	rzeźby?		

14	 
	Zachodnie	wejście	do	budynku.	
	Ile	wizerunków	ptaków	umieszczono	na	pionowych	szybach?		

15 
	Zjeżdżalnia	linowa.	
	Jakie	jest	maksymalne	obciążenie	„tyrolki”?		

16 
	Wykop	przy	stawie.	
	Ile	stopni	prowadzi	do	wykopu?		

17 
	Tablice	informacyjne.	
	Ile	fotogra ii	umieszczono	na	mniejszej	tablicy?		

18 
	Tablica	informacyjna.	
	Jakie	drzewo	uwielbia	słońce?		
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl, lub za pomocą formularza ze strony trino.pttk.pl 
Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, które przebyły TRInO. 

UWAGA !!! Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 
CEL dostępne jest także w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem w Celestynowie. 


