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Tour Guide Service Gdańsk                                                 

Anna Kotuła  
 

Telefon: 506- 99-17-72                                                   

e-mail: englishgdynia@o2.pl 

http://tourguideservicegdansk.com 

  
 

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni 

Artykuł o LOB Marszewo został napisany przez Licencjonowaną przewodniczkę po 

Trójmieście Ania Anna Kotula.  

Z artykułu dowiecie się Państwo: 

• Gdzie znajduje się Leśny Ogród Botaniczny Marszewo 

• Jak dojechać do Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo 

• Szlak Alicji dla kogo i jakie atrakcje tu znajdziemy 

• Szlak Korzeni dla kogo i jakie atrakcje tu znajdziemy 

• Jakie są godziny otwarcia w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo 

 

Znajdziecie tu Państwo także mapy takie jak: 

• mapa Szlaku Alicji oraz Szlaku Korzeni gdy LOB Marszewo jest otwarte 

 

• mapa Szlaku Korzeni oraz Szlaku Alicji gdy LOB Marszewo jest zamknięte 

 

• mapa szlaku Wiewiórki autorstwa firmy www.borium.pl 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie, zdjęcie  Ania Anna Kotula z Tour Guide Service Gdańsk 

http://www.borium.pl/
http://www.borium.pl/
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Leśny Ogród Botaniczny Marszewo to jedyna tego rodzaju atrakcja Gdyni, która znajduję się 

parę minut jazdy samochodem od stacji SKM Gdynia Chylonia. W wielkim skrócie można to 

miejsce nazwać olbrzymim leśnym placem zabaw wypełnionym nie tylko huśtawkami, ale 

również, a nawet przede wszystkim tablicami dydaktycznymi, które zarówno małym jak i tym 

większym mieszczuchom przybliżą leśną przyrodę.  

 

Szlak Korzeni i Szlak Alicji w Marszewie 
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Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni atrakcje: 

Cały teren zajmuje 50 hektarów i jest podzielony na 2 części. Pierwsza część zajmuje obszar 

5 hektarów i jest terenem ogrodzonym gdzie obowiązują godziny wstępu. 

Między innymi znajdziemy tu: 

• 2 place zabaw (na mapie 1a i 1b) 

• Budynek edukacyjny, gdzie grupy zorganizowane mogę bezpłatnie skorzystać z 

warsztatów (na mapie 2) 

• 2 miejsca na ognisko, w tym  jedno pod wiatą (na mapie 3) 

• na całym terenie znajdują się tablice dydaktyczne przybliżające las i jego 

mieszkańców. Największe skupisko tych tablic znajduje się na terenie „Klasa pod 

Chmurką” (na mapie 4) 

• ogrody i zielniki -  teren warto odwiedzać w różnych porach roku, aby zobaczyć co 

kiedy tu rośnie. Nie zaznaczyłam na mapie, bo wypełniają one prawie każda wolną 

przestrzeń ogrodu. 

• domki dydaktyczne (na mapie 5) 

• Amfiteatr (na mapie 6) 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie, miejsce na ognisko, zdjęcie: Tour Guide Service Gdańsk 

 

Bezpośrednio z ogrodzonego terenu mamy wejścia na dwa szlaki, które są dostępne przez 

cały rok, nawet gdy Leśny Ogród Botaniczny Marszewo jest zamknięty. Są to: Szlak Korzeni 

oraz Szlak Alicji.  
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• Szlak Alicji w Marszewie (Ścieszka Alicji w zaczarowanym lesie) (na mapie 

zaznaczyłam kolorem różowym 8), jest częścią Szlaku Wiewiórki. Szlak Alicji ma 

ok 600 metrów, czas przejścia zależy od tego czy będziemy się angażować w czytanie 

tablic i rozwiązywanie zagadek. Największą radość będą tu miały przedszkolaki i 

dzieci ze szkoły podstawowej. Na szlaku miejscami są strome schody, więc nie nadaje 

się dla osób z wózkami i na wózkach. Na szlak możemy wejść od strony Dzikiego 

Parkingu (na mapie 15). Jest tam szlaban, przed nim w weekendy widać zaparkowane 

samochody. Parkując musimy uważać, by NIE zastawić szlabanu, aby w razie czego 

leśnicy mogli tamtędy przejechać.  Drugie wejście jest od strony drogi z Wiczlina. 

Trzeba tu uważać by przez pomyłkę nie wejść na inny szlak, który także przechodzi 

przez Marszewo – Szlak Wiewiórki. Szlak Wiewiórki zaczyna się od małego mostku, 

natomiast nasz szlak od schodów. Wejście na Szlak Alicji zaznaczyłam czerwoną 

strzałką na poniższym zdjęciu.  

 

 

Szlak Alicji wejście od strony drogi z Wiczlina autor Tour Guide Service Gdańsk 
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 Szlak Alicji w Marszewie na zdjęciu Ania Anna Kotula z Tour Guide Service Gdańsk 

 

Na Szlaku Alicji znajdziemy m.in. olbrzymie owady oraz labirynt zmysłów (na mapie 9). 

Jest też tu sporo tablic dydaktycznych z zagadkami leśnymi. Niedaleko Szlaku Alicji w 

Marszewie mieszkają skrzaty. Ciężko jest je tu zobaczyć, bo rzadko pokazują się ludziom, 

ale na trasie widać ich ławeczki piknikowe (na mapie 16), z których chętnie korzystają też 

inni maluczcy.  
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Szlak Alicji w Marszewie, ławeczki piknikowe dla skrzatów z których chętnie korzystają maskotki 

 

Oprócz skrzatów mieszkają tu także olbrzymy, bo ławki tu ustawione są dużo większe niż 

zazwyczaj. 
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Szlak Alicji w Marszewie, ławki dla olbrzymów na zdjęciu Ania Anna Kotula z Tour Guide Service Gdańsk 
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Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie Szlak Alicji, autor: Tour Guide Service Gdańsk 

• Szlak korzeni w Marszewie (Ścieszka w korzeniach drzew) (na mapie zaznaczyłam 

kolorem niebieskim 7), ma ok 1600 metrów i jest przeznaczony dla dzieci starszych 

jednakże łatwo go pokonać z dziećmi w wózku, czy też osobom niepełnosprawnym, 

gdyż cała droga jest utwardzona i pozbawiona schodów. 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie; domki Hobbitów, autor Ania Anna Kotula z Tour Guide Service Gdańsk 
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Szlak Korzeni w Marszewie, na zdjęciu Ania Anna Kotula z Tour Guide Service Gdańsk 

Na trasie ustawione są liczne tablice dydaktyczne, na szczycie wzniesienia jest wiata, pod 

którą na ławach możną trochę odpocząć. Są tu też 3 domki Hobbitów (na mapie 12), 

które są otwierane tylko w czasie bezpłatnych zajęć edukacyjnych.  
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Na Szlaku Korzeni w Marszewie jest wiele tablic dydaktycznych, gdzie zadawane są 

pytania. Aby sprawdzić czy dobrze odpowiedzieliśmy musimy poruszyć białą dźwignią.  

 

 

Szlak Korzeni w Marszewie, autor Tour Guide Service Gdańsk 

 

Gdy Leśny Ogród Botaniczny Marszewo jest zamknięty zmienia się północne zejście ze 

Szlaku Korzeni. Zamiast wejść bramką do LOB, idziemy wzdłuż zabudowań i wychodzimy 

na ulicę Marszewską. Aby dostać się na Zewnętrzny Parking (na mapie 10a) musimy pokonać 

ok 30 metrów idąc jezdnią, gdzie nie ma chodnika (na mapie 14). Jeżeli samochód 

zaparkowaliśmy na Dzikim Parkingu (na mapie 15) to od Parkingu Zewnętrznego musimy iść 

dalej wzdłuż ulicy Marszewskiej. Na tym odcinku jest już ścieżka. Poniżej mapa z 

zaznaczonymi wejściami na Szlak Alicji i Szlak Korzeni gdy LOB Marszewo jest 

zamknięte.  
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Szlak Alicji i Szlak Korzeni w Marszewie gdy LOB jest zamknięte 
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Północne zejście ze  Szlaku Korzeni, gdy LOB Marszewo jest zamknięte, autor Ania Anna Kotula 

 

Zapraszam do obejrzenia 3 minutowego filmiku pokazującego zarówno Szlak Alicji jak i 

Szlak Korzeni. 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowe-atrakcje-w-ogrodzie-botanicznym-w-Gdyni-

n129284.html 

 

Poniżej zamieszczam także mapę z zaznaczonym Szlakiem Wiewiórki. Widać, że Szlak ten 

również przebiega przez LOB Marszewo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowe-atrakcje-w-ogrodzie-botanicznym-w-Gdyni-n129284.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowe-atrakcje-w-ogrodzie-botanicznym-w-Gdyni-n129284.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowe-atrakcje-w-ogrodzie-botanicznym-w-Gdyni-n129284.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowe-atrakcje-w-ogrodzie-botanicznym-w-Gdyni-n129284.html
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Szlak Wiewiórki mapa autorstwa firmy www.borium.pl 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni adres i położenie: 

Ulica Marszewska 5 

 81-081 Gdynia 
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Leśny Ogród Botaniczny Marszewo jak dojechać 

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni znajduję się  w dzielnicy Gdyni Pustki 

Cisowskie 7 minut jazdy samochodem od stacji SKM Chylonia.  

 

Najłatwiej można się tu dostać samochodem. Dla odwiedzających udostępnione są dwa 

parkingi, jeden znajduję się przed ogrodem (na mapie 10a) i jest dostępny zawsze, z drugiego 

możemy korzystać tylko w godzinach otwarcia ogrodu (na mapie 10b).  Na terenie wygodnie 

zaparkuję także autokar. Jest tu też miejsce, które nazwałam Dzikim Parkingiem (na mapie 

15). Miejsce to jest przydatne, gdy LOB Marszewo jest zamknięte, a my chcemy wejść na 

Szlak Alicji. Parkując tutaj musimy uważać, by nie zastawić szlabanu, aby leśnicy mogli tędy 

w każdej chwili przejechać.  
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Przy ogrodzie Marszewie  mamy przystanki dwóch linii autobusowych 288 oraz 191 (na 

mapie 11). Obie linie kursują tylko od poniedziałku do piątku. Linia 288 operuje na  trasie 

Gdynia Chylonia Dworzec PKP a Rumia Dworzec PKP. Natomiast linią 191 dojedziemy od 

Tesco Karwiny do Gdynia Chylonia Dworzec PKP. Aktualny rozkład jazdy znajdziemy na 

stronie ZKM Gdynia https://zkmgdynia.trojmiasto.pl/ 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie, Rubens malował na polskich deskach dębowych 

 

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo w Gdyni godziny otwarcia: 

Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00 

Niedziele od prawie początku kwietnia (w 2019 będzie to niedziela 7 kwietnia), do końca 

września, od 10:00 do 16:00.   

Ogród będzie zamknięty w niedzielę 2 czerwca 2019, z powodu imprezy sportowej na 

drogach. Za to wyjątkowo LOB Marszewo zaprasza w sobotę 1 czerwca 2019.  

W soboty zamknięte.  

https://zkmgdynia.trojmiasto.pl/
https://zkmgdynia.trojmiasto.pl/
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Leśny 

Ogród Botaniczny w Marszewie, na zdjęciu Przewodnik po Trójmieście Ania Anna Kotula 

 

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo bezpłatne szkolenia i warsztaty  

W Marszewie dla grup zorganizowanych (zarówno dla szkół, przedszkoli jak i osób 

dorosłych) bezpłatnie organizowane są liczne warsztaty i szkolenia prowadzone przez 

botaników, leśników i ogrodników.  Na wszystkie trzeba się wcześniej zapisać. Poniżej parę 

przykładów: 

• Spacer z mapą: rośliny użytkowe i chronione + instruktaż orientacji w terenie  

• Warsztaty snycerskie. 

• Spacer z mapą - drewno dla lasu, dla ludzi + instruktaż dot. orientacji w terenie.  
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W celu zarezerwowania terminu na szkolenie w Marszewie proszę skorzystać z linku  

https://marszewo.nakiedy.pl/ 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie, na zdjęciu leśnik Witold Ciechanowicz; Źródło: 

http://www.marszewo.edu.pl/ 

 

Ogrodowe Niedziele w LOB "Marszewo" 

Co roku od kwietnia do końca września w każdą niedziele od 10:00 do 16:00 dla 

indywidualnych odwiedzających organizowane są  bezpłatne warsztaty i prelekcje 

prowadzone przez specjalistów z dziedzin tj.: ornitologia, leśnictwo, botanika, snycerstwo 

oraz rymarstwo. Każdorazowo rozpalane jest ognisko. 

 

W roku 2018 m.in. zorganizowano takie warsztaty jak: 

• „Sowy i ich podloty - zróbmy coś dla ich ochrony” – Ewelina Kurach 

(Stowarzyszenie Ochrony Sów) 

•  „Budowa domków dla owadów” – dr Joanna Bloch-Orłowska, Waldemar Hinc 

(Nadleśnictwo Gdańsk) 

• „Kleszcze pod lupą” – dr Anna Wierzbicka (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań) 

• „Zarządzanie lasem - gra symulacyjna” –  Jędrzej Damski (Nadleśnictwo Gdańsk) 

•  „Jadalne chwasty” – dr Emilia Krawczyk i Szymon Krawczyk (Uniwersytet 

Gdański i Nadleśnictwo Gdańsk) 

 

 

https://marszewo.nakiedy.pl/
https://marszewo.nakiedy.pl/
http://www.marszewo.edu.pl/
http://www.marszewo.edu.pl/
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• „Wracamy do drewna: warsztaty snycerskie” -  Waldemar Hinc, Witold 

Ciechanowicz (Nadleśnictwo Gdańsk 

• Warsztaty kaletnicze – Adam Gełdon (Nadleśnictwo Spychowo) „ 

• „Obserwacje wędrówek ptaków w Polsce - Zbigniew Klawikowski (Nadleśnictwo 

Gdańsk) 

 

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie pokazy obrączkowania ptaków autor Witold Ciechanowicz 

 

Na dzień dzisiejszy (25 marca 2019) nieznany jest jeszcze dokładny program warsztatów na 

rok 2019. Proponuję śledzić stronę internetową Marszewa http://www.marszewo.edu.pl  oraz 

ich stronę na Facebooku. https://www.facebook.com/Marszewo/ 

http://www.marszewo.edu.pl/
http://www.marszewo.edu.pl/
https://www.facebook.com/Marszewo/
https://www.facebook.com/Marszewo/
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Marszewo rodzaje gatunków roślin i drzew źródło: http://www.marszewo.edu.pl 

 

LOB Marszewo można odnaleźć na mapie dołączonej do bezpłatnego informatora „Gdynia na 

Dwóch Kółkach”, który można otrzymać w Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni na 

ulicy 10 Lutego 24.  

http://www.marszewo.edu.pl/
http://www.marszewo.edu.pl/
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Gdynia Na Dwóch Kołkach bezpłatny przewodnik 

 

Zapraszam także do zapoznania się z pełna listą Bezpłatnych Atrakcji Gdyni 

https://tourguideservicegdansk.pl/bezplatne-atrakcje-gdyni/ 

 

Zapraszam do moich mediów społecznościowych: 

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk 

Instagram: tour_guide_service_gdansk         

                            

W celu rezerwacji oprowadzania po Trójmieście w języku 

angielskim, hiszpańskim lub holenderskim (niderlandzkim) 

proszę o kontakt telefoniczny 506- 99-17-72  

https://tourguideservicegdansk.pl/bezplatne-atrakcje-gdyni/
https://tourguideservicegdansk.pl/bezplatne-atrakcje-gdyni/
http://www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk
http://www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk

