
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pt. 
„Dofinansowanie działalności Zarządu KPK w zakresie ochrony przyrody i 

edukacji ekologicznej 
w 2010r.” wg harmonogramu rzeczowo – finansowego 

umowy nr WFOŚ/D/483/17/2010 
 
 

Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów, akcji i konkursów 
ekologicznych, doposażenie biblioteki Parku 
 
 

I. Sprawozdanie z przebiegu  IV etapu konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski” 

 
      Dnia 02.03.2010r odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku IV etap 
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego koordynatorem wojewódzkim był 
Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W konkursie tym brały udział trzy szkoły 
reprezentujące trzy parki krajobrazowe. Wdzydzki Park Krajobrazowy reprezentowały dzieci 
z gimnazjum w Wielkim Polesiu, Zaborski Park Krajobrazowy reprezentowały dzieci z 
gimnazjum w Chojnicach, a Kaszubski Park Krajobrazowy reprezentowały dzieci z 
gimnazjum w Stężycy.  Etap ten wygrały dzieci ze szkoły w Chojnicach i jednocześnie 
awansowały do V ogólnopolskiego etapu konkursu, który odbędzie się 18 mają w Suwalskim 
Parku Krajobrazowym. 
       W konkursie wzięło udział 12 dzieci, które otrzymały nagrody książkowe zakupione 
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Przyrody.  
 

 



 

 
II. Sprawozdanie z przebiegu spotkania z członkami Zrzeszenia Kaszubsko 
-Pomorskiego oddział w Szymbarku. 

 
   W dniu 16.03.2010r. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego z członkami Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział w Szymbarku. 
Koordynatorem tego spotkania był Kaszubski Uniwersytet Ludowy oddział w Szymbarku. Ze 
strony Parku udział w spotkaniu wzięli udział: dyrektor pan Witold Sieciechowski, architekt 
krajobrazu pan Tadeusz Chrzanowski, strażnik Parku pan Ryszard Szutenberg oraz specjalista 
do spraw ochrony środowiska i edukacji pani Joanna Kuśnierz.  
   Spotkanie odbyła się na prośbę zrzeszenia w gimnazjum w Szymbarku i temat spotkania 
brzmiał „Czy Kaszubski Park Krajobrazowy utrudnia życie mieszkańcom”. Kaszubski Park 
zorganizował wystawę przedstawiającą działalność Parku na rzecz ochrony środowiska i 
edukacji oraz prezentację przedstawiającą historię zadania i problemy Parku. Po prezentacji 
odbyła się dyskusja na temat czy Park utrudnia  życie mieszkańcom. Pracownicy Parku 
odpierali zarzuty i wyjaśniali wszelkie niejasności ze strony zainteresowanych. 
 

III. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. „PANTA RHEI” 
 
Pan dyrektor Witold Sieciechowski brał udział w zorganizowanej w dniu 19.03.2010r 
konferencji w Ostrzycach. Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe 
Geografów Uniwersytetu Gdańskiego i odnosiła się do problemu zmian jakie zachodzą w 
rejonie w wyniku ogólno pojętej działalności człowieka.  
 
 
 
 



IV. SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA „P-STOP” 
         Dnia 20.03.2010r. W siedzibie Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego przy ul. 
PCK 1, 83,300 Kartuzy, odbyło się szkolenie pt. „P-Stop”. Szkolenie to zostało 
zorganizowane przy współpracy ZKPK i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu 
Wschodniego. Było to szkolenie jednodniowe 5 godzinne i dotyczyło problemu detergentów 
występujących w naszym kraju i ich wpływu na środowisko oraz zmniejszenia ilości 
fosforanów dostających się do jezior i rzek. 
          Szkolenie to prowadziła pani Grażyna Jaromi-Wolniakowska. W szkoleniu brało udział 
19 nauczycieli z różnych szkół oraz dwóch pracowników Zarządu Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego  Pan dyrektor Witold Sieciechowski i pani Joanna Kuśnierz. Uczestnicy 
szkolenia otrzymali wiele materiałów do realizacji zadań przedstawionych w szkoleniu. 
 
 

V. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU LEKCJI POKAZOWEJ  W 
NIEPUBLICZNYM PRZECZKOLU W KIEŁPINIE 

 
W dniu 22.03.2010r pan dyrektor Witold Sieciechowski i Pani Joanna Kuśnierz, na 
zaproszenie dyrekcji Niepublicznego Przedszkola w Kiełpinie  przedstawili lekcję pokazową 
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Lekcja dotyczyła tematu wiosny, zwierząt budzących się na 
wiosnę, ptaków przylatujących do Polski na wiosnę oraz ogólnych informacji o roślinach. 
Lekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci oraz bardzo dużym ich 
zaangażowaniem. Dzieci przygotowały się do lekcji ubierając się na zielono 

 
 

VI. SPRAWOZDANIE Z ROSTRZYGNI ĘCIA KONKURSU  
„CO Ś Z NICZEGO” 

 
Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie zorganizował w dniu 30.03.2010r rozstrzygnięcie 
konkursu p. „Coś z niczego”. Konkurs dotyczył wykorzystania drobnych odpadów do ich 
ponownego wykorzystania przez młodzież. Pan dyrektor Witold Sieciechowski brał udział w 
rozstrzygnięciu konkursu i wręczaniu nagród laureatom. 
 
 

VII. SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W KONFERENCJI „ZAOPIEKU J 
SIĘ JEZIOREM” 

 
Pan dyrektor Witold Sieciechowski brał udział w konferencji pt. „Zaopiekuj się jeziorem”. 
Konferencja odbyła się w dniu 30.03.2010 z inicjatywy pana dr. Bogusława Nedoszytko, a jej 
celem było wyznaczenie szkół i jednego jeziora, które byłoby monitorowane przez tą szkołę. 

 
VIII. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
GMINY ST ĘŻYCA 

 
 
Konkurs odbył się 14 kwietnia 2010r o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gołubiu. W konkursie brały udział trzy, dwuosobowe drużyny z miejscowości Gołubie, 
Klukowa Huta i Szymbark. Największą liczbę punktów i jednocześnie pierwsze miejsce w 



konkursie zdobyła szkoła w Gołubiu. Po konkursie odbyło się przedstawienie w wykonaniu 
dzieci ze szkoły w Gołubiu na temat ochrony przyrody. Temat przewodni konkursu to : 
„Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona”. 
Cele konkursu: 
•dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie 
•zrozumienie, że ogólnie przyjęte wartości decydują o naszym stylu życia 
•rozwijanie świadomości ekologicznej, czyli wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i 
jego zagrożeniach 
•podniesienie zainteresowania ochroną środowiska własnego rejonu. 
Konkurs odbył się pod patronatem: Wójta Gmina Stężyca, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Zielonej Szkoły w Szymbarku. W komisji konkursowej brali udział: 
dyrektor ZKPK pan Witold Sieciechowski, specjalista od spraw edukacji i ochrony 
środowiska pani Joanna Kuśnierz oraz kierownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 
Szymbarku pan Zbyszek Gruchała. Uczniowie którzy zajęli miejsca od I do III  otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 
 

 
IX. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU LEKCJI POKAZOWEJ W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁ ĘCZYNIE 
 Lekcja pokazowa odbyła się w dniu 16.04.2010r w szkole podstawowej w Połęczynie na 
zaproszenie dyrekcji szkoły. Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zorganizował 
lekcję pokazową dla uczniów całej szkoły klas I-VI ( ok. 50 uczniów). Pierwsza część 
prezentacji dotyczyła tematu wiosny i przyrody budzącej się do życia na wiosnę.  Druga część 
prezentacji dotyczyła tematu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Przedstawiono dzieciom 
krótki opis historyczny Parku, jego położenie, walory kulturowe i przyrodnicze oraz cele i 
zadania.   
 

 
 
 



X. SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU ZKPK W OBCHODACH 
ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI POD HASŁEM „ RÓ ŻNORODNAOŚĆ W 

NAS BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS” W KO ŚCIERZYNIE 
 

W dniu 22. 04. 2010r ZKPK brał udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi. ZKPK 
przygotował swoje stanowisko jako wystawca. Wśród wystawców byli między innymi 
Nadleśnictwo Kościerzyna i Nadleśnictwo Lipusz oraz Wdzydzki Park Krajobrazowy. 
Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W czasie 
obchodów dzieci brały liczny udział w barwnym pochodzie oraz przedstawieniach i 
konkursach. W czasie festynu odbywały się liczne wystąpienia o tematyce ekologicznej.  
Poruszane były tematy o globalnym ociepleniu, zanieczyszczeniach powietrza i gleby, 
gospodarka odpadami oraz ich segregacja. Obchody odbyły się pod patronatem burmistrza 
miasta Kościerzyna. 
 
Obchody Światowego Dnia Ziemi w Kościerzynie 

 
 

XI. UDZIAŁ ZARZ ĄDU KASZUBSKIEGO PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO W ŚWIATOWYM DNIU ZIEMI 

 
Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego rozdał ponad 30 szkołom różnego typu, z ternu 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, około 1500 worków na śmieci i 30 
opakowań rękawic ochronnych( w każdym opakowaniu jest ok. 100 szt. rękawic). W akcji 
wzięło udział ok. 1400-1500 uczniów. 
 



 
XII. SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW TERENOWYCH 

ZORGANIZOWANYCH PRZEZ KASZUBSKI PARK 
KRAJOBRAZOWY  DLA DZIECI ZE SZKÓL PODSTAWOWYCH 

 
Zostało zorganizowanych 20 wyjazdów terenowych dla dzieci ze szkół podstawowych z 
terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Do wyboru jako miejsce wyjazdu były rezerwaty: rezerwat „Jezioro 
Lubygość” oraz rezerwat „Szczyt Wieżycy”. Na zajęciach terenowych dzieci poznawały 
zasady zachowywania się na terenie rezerwatu, czym różni się rezerwat od lasu 
gospodarczego oraz historię oraz walory przyrodnicze rezerwatu, na terenie którego  odbywał 
się wyjazd. Oprócz wiadomości dotyczących rezerwatów dzieci uczyły się rozpoznawać 
podstawowe gatunki drzew liściastych (dąb, buk, brzoza, olcha) oraz podstawowe gatunki 
drzew iglastych(sosna, świerk, jodła, modrzew). Dzieci uczyły się rozpoznawać poszczególne 
gatunki drzew po liściach lub igłach i po korze. Na podstawie nasion buka jego siewek, 
młodych drzewek a następnie dorosłego drzewa  dzieci poznawały poznawały poszczególne 
etapy rozwoju drzewa. Zadaniem dzieci było znalezienie żuka gnojarza (Geotrupes vernalis) 
a następnie obejrzenie go pod lupą. Oglądanie żuka i zapoznanie się z jego pożyteczną rolą w 
przyrodzie cieszyło się bardzo dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem  dzieci. Na 
podstawie uszkodzeń  na drzewach w postaci żerowisk kornika drukarza (Ips typographus) 
dzieci zapoznały się ze szkodnikami drzew oraz oglądając efekty działalnością dzięciołów, 
zapoznały się z       ich pozytywną działalnością. Zadaniem dzieci było odnalezienie na 
drzewach mchów i porostów, a następnie osoba prowadząca zajęcia pani Joanna Kuśnierz ( 
specjalista od ochrony środowiska i edukacji w Kaszubskim Parku Krajobrazowym)  
przedstawiła różnice  w budowie poszczególnych organizmów oraz ich funkcje  w lesie. 
Następnym zadaniem dla dzieci było ustalenie za pomocą kompasa, po której stronie świata 
rośnie na drzewie  mech. W zależności od rezerwatu dzieci mogły zobaczyć występujące tam 
rośliny chronione ( np. Grążel żółty, grzybień północny, itp.). W rezerwacie „ jezioro 
Lubygość” dzieci dowiedziały się o właściwościach biologicznych i biochemicznych jeziora i 
dlaczego jego woda ma tak specyficzną brunatną barwę,  zwiedzały skały żwirowo- 
zlepieńcowe, odrestaurowany bunkier z czasów II wojny światowej oraz punkt widokowy 
„Szczelina Lechicka”. Podziwiając piękno naturalnego krajobrazu z punktu widokowego 
dzieci uczyły się znaczenia słowa krajobraz oraz czym się różni park krajobrazowy od parku 
narodowego. W rezerwacie „Szczyt Wieżycy” dodatkową atrakcją było wejście na szczyt 
wieży widokowej, której wysokość wynosi około 38m. Na prośbę pań nauczycielek z Zespołu  
Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku zorganizowaliśmy wyjazd dla dzieci upośledzonych 
umysłowo na ścieżkę edukacyjną w miejscowości Mojusz. Ta ścieżka została wybrana ze 
względu na łatwiejszą drogę poruszania się i dużą ilość tablic poglądowych. Dzieci ze szkoły 
specjalnej zapoznały się z zasadami zachowania w lesie, budową lasu, sadzeniem i 
poszczególnymi etapami wzrostu lasu, zwierzętami i roślinami chronionymi na tym obszarze, 
odróżnianiem gadów od płazów, budowa i funkcjonowaniem mrowiska i dzikiego ula orz 
jakie mamy formy przyrody i dlaczego musimy ją chronić.  Wszystkie dzieci na początku 
zajęć były informowane o zakazie śmiecenia w lesie i na terenach rezerwatów oraz że 
wszystkie śmieci, które powstały w czasie wycieczki muszą zostać zabrane lub wyrzucone do 
najbliższego śmietnika. Dzieci skrupulatnie przestrzegały tego zakazu i nawet same zbierały 
śmieci pozostawione przez innych zwiedzających. W wyjazdach terenowych wzięło udział 
577 uczniów z 20 szkół. 
 
 
 



 
Spis szkół biorących udział w wyjazdach terenowych 

L.p. Szkoła Data wyjazdu Miejsce wjazdu Liczba 
uczniów 

1 SP w Klukowa Huta 05.05.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 20 
2 SP w Szymbarku 10.05.2010 Rezerwat „Jezioro 

Lubygość” 
30 

3 SP w Puzdrowie 13.05.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

26 

4 SP w Lini 14.05.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 19 
5 SP w Mirachowie 17.05.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 38 
6 SP w Łapalicach 19.05.2010 Rezerwat „Jezioro 

Lubygość” 
28 

7 SP w Jelonku 21.05.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

31 

8 SP w nr 2 w 
Kartuzach 

24.05.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 28 

9 SP w Połęczynie 25.05.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

34 

10 SP nr 1 w Kartuzach 18.05.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

32 

11 SP nr 1 w Kartuzach 31.05.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

34 

12 SP w Sierakowicach 01.06.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

32 

13 SP w Koloni 07.06.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 29 
14 SP w Kamienicy 

Szlacheckiej 
09.06.2010 Rezerwat „Jezioro 

Lubygość” 
26 

15 SP w Egiertowie 11.06.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

37 

16 SP w 
Niepoczołowicach 

14.06.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 19 

17 SP w Chmielnie 15.06.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

36 

18 Szkoła Specjalna z 
Gdańska 

18.06.2010 Ścieszka edukacyjna w 
Mojuszu 

16 

19 SP w Gołubiu 22.06.2010 Rezerwat „Jezioro 
Lubygość” 

36 

20 SP w Staniszewie 23.06.2010 Rezerwat „Szczyt Wieżycy” 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zwiedzanie skał Żwirowo - zlepieńcowych 

 
 
Rezerwat „Jezioro Lubygość”, zapoznanie się z brunatnym zabarwieniem wody w jeziorze oraz  zapoznanie się z roślinami 
chronionymi  np. grążelem żółtym lub grzybieniem  północnym. 

 



XIII. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSUPLASTYCZNEGO  
PT. ”BUDZĄCA SIĘ PRZYRODA WOKÓŁ NAS NA WIOSN Ę” 

 
 
Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował konkurs pt. „Budząca się przyroda wokół nas na 
wiosnę”. Był to konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów i szkół 
średnich z terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Konkurs polegał na 
przygotowaniu pracy plastycznej  w dowolnym stylu (farby, kredki, akwarele, ołówek itp.). 
Prace były oceniane w 4 grupach wiekowych: szkoły podstawowe kl. I-II i IV-VI, szkoły 
gimnazjalne i szkoły średnie. Liczba nadesłanych prac wynosił 120 i zostały nadesłane z 20 
szkół. Największa liczba prac była w kategorii wiekowej I-III klas szkół podstawowych. W 
komisji wybierającej nagrodzone prace byli pani Stanisława Neubauer z wykształcenia 
plastyczka prowadząca własną pracownie plastyczną( firma MULTICOLOR, z którą  Zarząd 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego współpracuje), pan dyrektor Zarządu Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego Witold Sieciechowski oraz pani Joanna Kuśnierz specjalista od spraw 
edukacji i ochrony środowiska w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Komisja zebrała się w 
dniu 02.06.2010r i wówczas zostały wybrane po trzy prace odpowiednio I,II,III w każdej z 4 
grup wiekowych oraz nagrody wyróżnienia również w każdej z 4 grup wiekowych. 
 W pierwszej grupie wiekowej szkół podstawowych z klas I-III zostały wybrane prace 
następujących uczniów: 
               I miejsce Estera Leszczyńska kl.I d SP w Sierakowicach 
              II miejsce Karolina Szymichowska z kl. Ib ze SP nr 1 w Kartuzach 
             III miejsce Julia Richter kl. I ze SP w Klukowej Hucie 
Wyróżnienie: Renata Puzdrowska z kl. II ze SP w Klukowej Hucie 
 
W drugiej grupie wiekowej szkół podstawowych z klas IV-VI  zostały wybrane prace 
następujących uczniów: 
              I miejsce Karolina Domaschke kl.IV SP w Stężycy 
             II miejsce Angelika Bronk kl.V SP w Sierakowicach 
            III miejsce Daria Lubocka kl. IV a SP nr 5 w Kartuzach 
Wyróżnienie: Kamila Hinc kl. V a SP nr 5  w Kartuzach 
 
W trzeciej grupie wiekowej szkół gimnazjalnych zostały wybrane prace następujących 
uczniów: 
             I miejsce Dominika Majkowska Ia Gimnazjum nr 2 w Kartuzach 
            II miejsce  Anna Jalowska III d Gimnazjum w Staniszewie 
           III miejsce  Anita Miotk I b Gimnazjum w Staniszewie 
Wyróżnienie: Szymon Kucyk Gimnazjum nr 2 w Kartuzach 
               
W trzeciej grupie wiekowej szkół średnich zostały wybrane prace następujących uczniów: 
              I miejsce Karolina Jagodzińska kl. I LO w Kartuzach 
            II miejsce  Milena Lawańczyk ZST w Kartuzach 
           III miejsce  Honorata Blok kl. II ZSZ i LO w Kartuzach 
Wyróżnienie: Paulina Zarach kl. II Tch. W Kartuzach 
 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16.06.2010 w siedzibie Zarządu Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego przy ul. PCK 1 o godz. 10:00. Wszystkie nagrody dla laureatów zostały 
sfinansowane z WFOŚ. 
 
 



Wszyscy laureaci konkursu  w dniu rozdania nagród 

 

 
 

XIV.  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU LEKCJI POKAZOWEJ NA 
TEMAT OBR ĄCZKOWANIA ORŁOW BIELIKÓW 

 
      W dniu 17.06.2010. zostały przeprowadzone lekcje pokazowe dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Szymbarku oraz dla dzieci z niepublicznego przedszkola w 
Kiełpinie. Lekcję pokazową przygotowali pan Wojtek Kiełpikowski (Komendant Straży 
Leśnej w Nadleśnictwie Kartuzy) pan Leszek Damps z komitetu Ochrony Orłów, pan Ryszard 
Szutenberg ( Strażnik w Kaszubskim Parku Krajobrazowym) oraz pani Joanna Kuśnierz 
(specjalista od spraw ochrony środowiska i edukacji w Zarządzie Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego). W lekcjach pokazowych brało udział ok. 50 dzieci ze szkoły podstawowej, 
ok. 45 dzieci z gimnazjum oraz 30 dzieci z przedszkola. Z lekcji dzieci dowiedziały się 
szczegółów anatomicznych orłów, ich zachowań i upodobań pokarmowych oraz sposoby 
wychowywania potomstwa. Za pomocą pokazu zdjęciowego mogły poklei zapoznawać się z 
pracami związanymi z obrączkowaniem orłów ( wejście na drzewo,  sprowadzenie młodych 
na ziemię, ważenie, pomiary dzioba i szponów, obrączkowanie oraz wprowadzenie młodych 
orłów do gniazda). Ciekawostką dla dzieci był pokaz sprzętu służącego do wspinaczki   oraz 
możliwość obejrzenia obrączek służących do obrączkowania różnych gatunków ptaków 
drapieżnych. Pan Leszek Damps wyjaśnił też różnice anatomiczne orłów od innych ptaków 
drapieżnych oraz pokazał pióra różnych ptaków drapieżnych. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



XV.  SPRAWOZADNIE Z PRZEBIEGU ZAJ ĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
W BAZIE WYPADOWEJ W HAJTUSIE. 

 
 

W dniach 1 i 29.10.2010r pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili 
zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych województwa 
pomorskiego, połączone z przejściem po ścieżce edukacyjnej, o zasadach zachowania w lesie 
i konsekwencjach ich nie przestrzegania oraz o walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
Kaszubskiego Parku. W zajęciach tych uczestniczył współpracujący z Parkiem ornitolog Pan 
Leszek Dampc. Kaszubski Park od wielu lat współpracuje z gospodarstwem 
agroturystycznym w Hajtusie, które w tym roku dostało nagrodę Marszałka Województwa w 
kategorii najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. 
 
 

 
 
 

XVI. SPRAWOZDANIE  Z PRZEPROWADZENIA PRELEKCJI 
PT:”WALORY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO ” 

  
W dniach 18-19 września odbył się XXV Wojewódzki Zlot SKKT-PTTK-PTSM w 
gimnazjum w Sierakowicach. Celem zlotu była popularyzacja turystyki krajoznawstwa i 
ochrona przyrody ą naszego regionu. W zlocie uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Szkolne Koło 
Turystyczno - Krajoznawcze „EUROPODWÓRKO” zaprosiło Kaszubski Park do 
przeprowadzenia prelekcji pt: ”Walory Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” dla 
uczestników zlotu. Prelekcję przeprowadziła Pani Joanna Kuśnierz specjalista od spraw 
edukacji i ochrony środowiska w KPK. 
 



XVII. ZAJ ĘCIA PRZEPROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
KASZUBSKIEGO PARKU Z DZIE ĆMI Z TERENÓW 

POPOWODZIOWYCH W O ŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 
SZYMBARKU 

 
W dniu 08.09.2010 pracownicy Parku przeprowadzili lekcję przyrody z pierwszą grupą dzieci 
w rezerwacie „Szczyt Wieżycy”. W czasie zajęć dzieci uczyły się rozpoznawać podstawowe 
gatunki drzew iglastych, efekty działania owadów pożytecznych i szkodników, rozpoznawać 
poszczególne warstwy lasu, rozwój drzewa od nasienia do dorosłego osobnika, zasady 
zachowania w rezerwacie przyrody, co to są rośliny i zwierzęta chronione i na czym polega ta 
ochrona oraz o negatywnym oddziaływaniu człowieka na przyrodę oparte na przykładach. 
Punktem kulminacyjnym zajęć było wejście na wieżę widokową i podziwianie z wysokości 
otaczającego krajobrazu.   
W dniu 14.09.2010 pracownicy Parku zabrali dzieci do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, 
gdzie dzieci zapoznały się z kulturą kaszubską. W tym dniu dzieci zostały zabrane również do 
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej oraz Parku Kamiennego w Chmielnie. Właściciel Muzeum 
Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie zorganizował dzieciom pokaz lepienia dzbanków metodą 
tradycyjną, a następnie dzieci mogły przy pomocy właściciela spróbować lepienia dzbanków. 
W dniu 23.09.2010 pracownicy Parku przeprowadzili lekcję przyrody z drugą grupą dzieci, a 
w dniu 29.09.2010 przeprowadzili zajęcia pokazowe dotyczące walorów Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. Dzieci z tej grupy również zostały zabrane do Muzeum Ceramiki 
Kaszubskiej w  Chmielnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lekcja przyrody w terenie 
 
 

 
 



XIX. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZAJ ĘĆ W OŚRODKU 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SZYMBARKU  Z MŁODZIE ŻĄ Z 

LICEUM W GDA ŃSKU 
 

Zajęcia  przeprowadzili pracownicy Parku w salce edukacyjnej w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Szymbarku. Zajęcia polegały na przedstawieniu pokazu multimedialnego 
wraz z omówieniem poszczególnych problemów na temat walorów i zagrożeń Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego oraz dyskusji z młodzieżą na temat zrównoważonego rozwoju. 
Kolejnym etapem  zajęć był pokaz multimedialny z przebiegu obrączkowania orłów bielików 
oraz dyskusja na temat konieczności ochrony ptaków drapieżnych w Polsce. 
 
 

XX.ZAJ ĘCIA EDUKACYJNE Z DZIE ĆMI ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W GORĘCZYNIE 

 
 

Nauczycielki przyrody i biologii w szkole podstawowej w Goręczynie zaprosiły pracowników 
Parku o przeprowadzenie zajęć w szkole na temat form ochrony i sposobów ochrony przyrody 
w Parkach Krajobrazowych. Zajęcia polegały na przeprowadzeniu pokazu multimedialnego i 
dyskusji z dziećmi czy trzeba dbać o przyrodę. Następnie pracownicy Parku przedstawili 
pokaz multimedialny z przebiegu obrączkowania orłów bielików na Tereni naszego Parku.  W 
zajęciach uczestniczyły dzieci z klas od I do IV. Zajęcia zakończyły się ciekawą dyskusją na 
temat niezbędności ochrony gatunków roślin i zwierząt. 
 
 
XXI. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I ETAP X EDYCJI  KONK URSU 

”POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” 
Kaszubski Park od wielu lat bierze udział w konkursie jako koordynator wojewódzki. W tym 
roku  w konkursie biorą udział trzy parki : Wdzydzki, Zaborski i Kaszubski. I etap (szkolny) 
odbył się 28. października. 
Kaszubski Park: 
- liczba szkół biorących udział w I etapie konkursu: 7 
- liczba uczestników biorących udział w I etapie konkursu: 102 
W II etapie konkursu (gminnym) wezmą udział dwie szkoły z gminy Sierakowice: 
        1) Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  w Sierakowicach, 
        2) Zespół Szkół w Tuchlinie. 
Wdzydzki Park: 
- liczba szkół biorących udział w I etapie konkursu: 4 
- liczba uczestników biorących udział w I etapie konkursu: 68. 
Ponieważ wszystkie cztery szkoły są z różnych gmin to automatycznie przeszły do etapu 
trzeciego. 
Zaborski Park: 
- liczba szkół biorących udział w I etapie konkursu: 12 
- liczba uczestników biorących udział w I etapie konkursu: 278. 
W II etapie weźmie udział 11 szkół: 
- 4 szkoły z gminy Chojnice, 
- 5 z gminy miejskiej Chojnice 
- 2 z gminy Brusy. 
Jedna szkoła z gminy Konarzyna automatycznie przechodzi do II etapu konkursu. 



XXII. SPRAWOZDANIE A UCZESTNICTWA KASZUBSKIEGO PARK U 
W KONKURSIE MI ĘDZYSZKOLNYM PT „KONKURS WIEDZY O 

KASZUBSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM” 
 

W dniu 02.12.2010 W Brodnicy Górnej odbył się konkurs wiedzy o Kaszubskim Parku 
Krajobrazowym. Konkurs ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Brodnicy 
Górnej, a Kaszubski Park był reprezentowany przez kierownika pana Witolda 
Sieciechowskiego. Celem konkursu było zapoznanie uczniów ze szkół położonych na terenie 
Kaszubskiego Parku z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi tego obszaru chronionego. 
 

XXIII. SPRAWOZDANIE A UCZESTNICTWA KASZUBSKIEGO 
PARKU W KONKURSIE PT. ”MOJE KASZUBY” 

 
Rozstrzygnięcie konkursu „Moje Kaszuby” odbył się w dniu 02.12.2010r. Konkurs ten został 
zorganizowany przez panią Burmistrz Gminy Kartuzy. Była to forma konkursu plastycznego 
dla uczniów powiatu kartuskiego. Kaszubski Park Krajobrazowy reprezentował pan 
kierownik Witold Sieciechowski, który wręczył nagrody wyróżnionym uczniom. 
 
 

XXIV. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZAJ ĘĆ POKAZOWYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIER ŻĄŻNIE. 

 
 

W dniu 07.12.2010 pracownicy Parku przeprowadzili zajęcia pokazowe dla dwóch grup 
uczniów z klas I-III w szkole podstawowej w Dzierżążnie. W czasie tych zajęć zostały 
przedstawiona prezentacja na temat co to jest Park Krajobrazowy i jakie są jego zadania i 
zagrożenia. Pod koniec zajęć dzieci zadawały pytania pracownikom Parku  na temat 
śmiecenia w lesie, możliwości palenia ognisk w lesie, jak długo poszczególne śmieci ulegają 
degradacji, ochrony roślin i zwierząt w Kaszubskim Parku. 

 



XXV. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU II ETAPU KONKURSU 
„POZNAJEMY  PARKI KRAJOBRAZOWE  POLSKI” – ETAP GMIN NY 

 
 

Drugi gminny etap konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przeprowadziły parki: 
Wdzydzki i Kaszubski. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym wszystkie szkoły 
automatycznie przeszły do II etapu. W kaszubskim Parku w II etapie brały udział 2 szkoły : 
gimnazjum w Sierakowicach oraz gimnazjum w Tuchlinie. Do trzeciego etapu (parkowego) 
przeszło gimnazjum w Sierakowicach. 
W Zaborskim Parku Krajobrazowym do II etapu przystąpiło 12 gimnazjów a do III etapu 
przeszły następujące gimnazja: gimnazjum nr 1 w Chojnicach, gimnazjum w Brusach, 
gimnazjum w Nowej Cerkwi, gimnazjum w Konarzynach. Drużyny zwycięskie zostały 
nagrodzone. Konkurs odbył się w dniu 09.12.2010r o godzinie 10:00. 

 

 
 
 
 

XXVI. SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU KASZUBSKIEGO PARKU W 
KONFERENCJI PT ”RADUNIA –WCZORAJ, DZI Ś I JUTRO” 

 
„Radunia – wczoraj, dziś i jutro” to konferencja podsumowująca projekt okazujący problemy 
dotyczące rzeki Radunia i spraw wokół niej. Projekt i konferencja zostały zorganizowane 
przez Gimnazjum w Somoninie. Konferencja odbyła się w 15.12.2010r. 
 
 
 



Zadanie 2. Przeprowadzenie patroli zintegrowanych służb w celu lepszej ochrony KPK 
 
W miesiącu styczniu wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej nadleśnictwa Kartuzy na terenie 
obszaru chronionego zlikwidowano 6 klatek do łapania ptactwa drapieżnego. Sprawcy 
pozostali niezidentyfikowani. Jednakże przeprowadzono akcję uświadamiającą o 
szkodliwości i nielegalności tego procederu wśród hodowców gołębi. 
W związku z trudnymi warunkami zimowymi, na terenie gminy Chmielno przeprowadzono 
akcję wyłapywania zdziczałych psów. KPK współpracował z pracownikami gminy, 
funkcjonariuszami policji w Chmielnie oraz hyclem z Kościerzyny. Ukaranych mandatem 
karnym zostało dwóch gospodarzy. Na terenie gmin Kartuzy i Sierakowice Wydział Ochrony 
Środowiska informowały mieszkańców o bezwzględnej konieczności wiązania psów 
gospodarskich. 
 
10 kwietnia wraz ze pracownikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kartuzy przerwano 
zorganizowany nielegalnie rajd 40 samochodów terenowych na terenach wrażliwych 
przyrodniczo (Bór – Łączki) 
 
W okresie maja i czerwca we współpracy z nadleśnictwem i  przedstawicielem Komitetu 
Ochrony Orłów oraz przy pełnej aprobacie RDOŚ dokonano obrączkowania 4 młodych orłów 
bielików.  
W ramach corocznego monitoringu budek sowy włochatki (przy współpracy z 
przedstawicielem RDOŚ panem J. Wojciechowskim )dokonano również przeglądu i 
zasiedlenia tego gatunku. 
 
 
W okresie wiosenno – jesiennym w ramach współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
w Kartuzach pobierano próby od dzikiego ptactwa pod kątem badań na obecność wirusa 
ptasiej grypy NH1N5.  
 W trakcie całego roku 2010 w ramach stałej współpracy z Wydziałem Ochrony 
Środowiska, Starostwa Powiatowego oraz gmin Somonino, Sierakowice, Kartuzy oraz Linia 
przeprowadzono: 
 
-  56 oględzin terenowych dotyczących możliwości dokonania wycinki drzew 
-  32 oględziny dotyczące rekultywacji zdewastowanego terenu (stare wyrobiska, 

żwirownie, podnoszenie terenu masami ziemnymi, zapychania mokradeł). 
-  Zlikwidowano w 5 przypadkach spływ ścieków bytowych do lasu i pośrednio do 

cieków wodnych 
- 12 oględzin dotyczących możliwości wybudowania pomostów bądź  legalizacji już 

istniejących 
-  rozpatrywanie w terenie 10 wniosków dotyczących możliwości  bagrowania stawów 
-  skierowano 4 wnioski do Nadzoru Budowlanego dotyczące nielegalnie wybudowanej 

drogi i nielegalnej zabudowy 
-  w trakcie patroli terenowych ze Służbą Leśną Nadleśnictwa Kartuzy ukarano 

mandatami 13 osób za nielegalne składowanie śmieci  w lesie (art.162 RW). W akcji 
brali również funkcjonariusze policji oraz pracownicy Urzędu Gminy z Wydziału 
Ochrony Środowiska w Sierakowicach 

- 6 razy interweniowano w sprawach dotyczących zgłoszeń podejrzanego zachowania 
dzikich zwierząt, ptaków (lis, łabędzie). 

 
 



Zadanie 3. Szkolenia pracowników Parku 
 
1) Udział w konferencji z okazji XXV- lecia utworzenia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny   
    Elbląskiej Pt. „Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne. Elbląg 27-28 maja. 
Brał   udział dyrektor pan Witold Sieciechowski. 
 
 
Zadanie 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla służb 
związanych z ochroną środowiska oraz przedstawicieli administracji. 
 

Warsztaty terenowe pt. ”Zimowe walory krajobrazowe Kaszubskiego 
i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”. 

 
 
10 grudnia 2010 roku odbyły się coroczne warsztaty terenowe dla nauczycieli oraz 

pracowników urzędów gmin i starostwa, organizowane przez Kaszubski Park Krajobrazowy. 
Tegoroczny wyjazd przebiegał pod nazwą „Zimowe walory krajobrazowe Kaszubskiego  
 i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” . 
Wyjazd ten  miał na celu m.in. zapoznanie się z  nowo zagospodarowanymi punktami 
widokowymi oraz edukacją z zakresu wpływu  tegoż  zagospodarowania na zmiany  
w krajobrazie. 
 W pierwszej części warsztatów obejmującej teren KPK uczestnicy zwiedzali 
Kamienny Park w Chmielnie oraz Złotą Górę nad jeziorem Wielkie Brodno.  
Następnie przeprowadzono dyskusję na temat atrakcyjności i oceny widzianych punktów 
widokowych pod względem krajobrazowym oraz pod względem zagospodarowania 
turystycznego. 
 Drugim etapem warsztatów był Wdzydzki Park Krajobrazowy, gdzie uczestnicy 
wyjazdu zobaczyli nową wieże widokową w miejscowości Wdzydze.  Spotkali się również 
z panią Anetą  Pokrzywińską - gł. specjalistą do spraw edukacji we WPK, która opowiedziała 
o walorach Parku- za co serdecznie dziękujemy! 

 
Punkt widokowy na Złotej Górze 


