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Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to pojęcie szersze niż edukacja 
przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również 
zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie 
i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. Edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie 
krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie 
ich rozwiązań. Jest to proces trwający całe życie, od wczesnego dzieciństwa do 
kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.

Na Warmii i Mazurach edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest prowadzona 
w sposób systemowy. Całe województwo warmińsko-mazurskie objęte jest działaniami 
edukacyjnymi w tej dziedzinie dzięki funkcjonowaniu centrów edukacji ekologicznej. 
Niezwykle szeroki zakres działań prowadzonych przez centra to efekt wieloletniej 
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie, który wspiera je finansowo i merytorycznie.

Niniejszy biuletyn przedstawia najistotniejsze zadania zrealizowane w 2012 r. 
przez cztery centra edukacji ekologicznej: Elbląskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Mazurskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Giżycku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 
Wszystkie opisane zadania zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wstęp
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

– Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 643 52 52 wew. 40, fax 55 643 52 52
ekologia@wmodn.elblag.pl

www.ekologia.wmodn.elblag.pl
Kierownik: Wiesława Kamińska

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
w Giżycku

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 04 90, fax 87 428 04 91
fundacja@jeziora.com.pl

www.jeziora.com.pl
Kierownik: Wioletta Rawa-Rudzińska

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. 89 522 85 11, 89 522 85 00 (sekretariat),

fax 89 522 85 25
ocee@wmodn.olsztyn.pl,

alicja.szarzynska@gmail.com,
alicja.szarzynska@yahoo.com

www.wmodn.olsztyn.pl
Kierownik: Alicja Szarzyńska

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk

tel./fax 87 610 16 24
biuro@cee.elk.pl

www.cee.elk.pl
Dyrektor: Roman Paczkowski

Aktualny zasięg terytorialny centrów edukacji ekologicznej
(wg podziału środków finansowych na tzw. małe granty)
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Działalność Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
funkcjonuje w strukturach organizacyjnych 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu.

Od 18 lat z wielkim zaangażowaniem promu-
jemy i upowszechniamy edukację ekologiczną, 
zwłaszcza w placówkach oświatowych. Czynimy 
to na wiele sposobów.

Wspieramy merytorycznie, metodycznie i fi- 
nansowo prowadzoną w szkołach edukację eko- 
logiczną. Wsparciem obejmujemy głównie pla-
cówki oświatowe z terenu działania W-MODN 
w Elblągu, tj. powiatów: bartoszyckiego, bra- 
niewskiego, działdowskiego, elbląskiego, lidzbar-
skiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródz-
kiego. Jedynie w zakresie udzielania tzw. mini 

grantów teren naszego działania zawęża się do 
powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, elbląs- 
kiego i lidzbarskiego. Inaczej z kolei wygląda 
zasięg oddziaływania, jeśli chodzi o organizowane 
przez nas konkursy. Adresujemy je do odbiorców 
z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizujemy ważne projekty, prowadzimy róż- 
ne szkolenia, organizujemy konkursy, w tym etap 
wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, 
organizujemy i koordynujemy przebieg wielu 
akcji, np. Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur.

Rok 2012 za sprawą Elbląskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej również obfitował w wiele 
wydarzeń i przedsięwzięć z zakresu szeroko po-
jętej edukacji ekologicznej, które w tej publika-
cji postaramy się Państwu przybliżyć.

Od projektu do efektu, to tytuł dużego, 
systemowego projektu, jaki był realizowany w roku 
2012 przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej. Projekt obejmował: wydanie i rozpowszechnianie 
książki zatytułowanej Od projektu do efektu..., 
przeprowadzenie szkoleń nt. projektu edukacyjnego 
w nowej rzeczywistości szkolnej, zorganizowanie 
wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny 
i konferencji poświęconej realizacji projektu 
uczniowskiego w praktyce szkolnej.

Publikacja
OD PROJEKTU DO EFEKTU
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na scenie, 
przy stoliku i w terenie

Jest to obszerna, bo licząca 256 stron książka, 
która została wydana w grudniu 2011 r. przez War- 
mińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczy- 

cieli w Elblągu – Elbląskie Cen- 
trum Edukacji Ekologicznej. 
Publikacja powstała z myślą 
o nauczycielach, którzy pro-
wadzą edukację ekologiczną 
dzieci i młodzieży. Jest 
adresowana do animatorów 
różnorodnych działań ekolo-
gicznych realizowanych za- 
równo w szkołach podczas 
edukacji formalnej, jak i pod- 

czas edukacji nieformalnej, w trakcie organizowanych 
konkursów, zlotów, realizowanych projektów. Jest 
wreszcie adresowana do wszystkich, którym zależy na 
edukacji młodego pokolenia i są otwarci na wszelkie-
go typu nowości i propozycje, aktywne inicjatywy 
sprzyjające zgłębianiu wiedzy o otaczającym nas 
środowisku.

W publikacji znajduje się mnóstwo pomysłów, 
jak prowadzić edukację dla zrównoważonego 
rozwoju. Propagując potrzebę różnorodnych form 
organizacyjnych nauczania ekologii, Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej systematycznie 
od wielu lat zachęca nauczycieli do prowadzenia 
zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży, realizacji 
projektów edukacyjnych i programów badawczych, 

Od projektu do efektu
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organizowania kampanii na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego oraz dzielenia się swoją wiedzą 
i doświadczeniem w tym zakresie z innymi. Niniejszy 
poradnik to próba zebrania naszych wieloletnich 
doświadczeń. Czytelnicy znajdą tu zarówno podstawy 
teoretyczne, bez których nie może być mowy o pra-
widłowo prowadzonej edukacji ekologicznej, jak 
i propozycje tzw. zielonych inspiracji do prowadze-
nia edukacji ekologicznej. W książce zamieszczone 
zostały przykłady dobrej praktyki, m.in. zrealizowane 
przez szkoły projekty, wybrane spośród wyróżnionych 
w I edycji wojewódzkiego konkursu Od projektu do 
efektu, którego byliśmy organizatorem.

Zasadniczą jednak częścią tego poradnika jest zbiór 
propozycji mądrze i zarazem ciekawie prowadzonej 
edukacji ekologicznej, opisanej przez główną autorkę 
poradnika, Janinę Meller, nauczycielkę biologii 
w Gimnazjum w Tolkmicku. Lata doświadczeń 
z młodzieżą udowodniają, że edukacja ekologiczna 
staje się o wiele ciekawsza, jeśli nie ogranicza się 
tylko i wyłącznie do przysłowiowej ławki szkolnej, 
ale przybiera różnorodne formy organizacyjne, 
zgodnie z drugą częścią tytułu książki - Edukacja 
dla zrównoważonego rozwoju, na scenie, przy stoliku 
i w terenie.

Warsztaty
Projekt edukacyjny w nowej rzeczywistości szkolnej

Promocja książki Od projektu do efektu… odbyła 
się w I kwartale 2012 roku podczas zorganizowanych 
pod tym samym tytułem warsztatów dla nauczycieli, 
które odbyły się w Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, 
Bartoszycach i Elblągu. Celem przeprowadzonych 
warsztatów, w których udział wzięło 100 uczestników 
było wsparcie nauczycieli edukacji ekologicznej 
w prowadzeniu szkolnych projektów na wszystkich 
etapach edukacyjnych.

Szkolenia były doskonałą okazją do uporządkowa-
nia i pogłębienia wiedzy na temat projektu jako stra-
tegii dydaktycznej. Wykonywane przez uczestników 
warsztatów ćwiczenia przekonywały o ogromnych 
korzyściach edukacyjnych, jakie osiągają uczniowie 
zdobywający tą metodą wiedzę i umiejętności. 
W trakcie szkolenia nauczyciele zostali wyposażeni 
w wiele praktycznych wskazówek i porad metodycz-
nych dotyczących wdrażania projektów edukacyjnych 

w szkole. Największym jednak, a zarazem bardzo mi-
łym momentem warsztatów było przekazanie każde-
mu uczestnikowi szkolenia bezpłatnego egzemplarza 
sfinansowanej przez WFOŚiGW w Olsztynie, 
autorskiej publikacji Od projektu do efektu…

Mam nadzieję, że publikacja przekazana uczes-
tnikom warsztatów przyczyni się do uatrakcyjnienia 
zajęć o środowisku przyrodniczym, występujących 
w nim zależnościach i będzie źródłem inspiracji do 
działań na rzecz efektywnie prowadzonej edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży.

Konkurs wojewódzki na projekty edukacyjne
Od projektu do efektu

Konkurs był skierowany do nauczycieli i uczniów 
zainteresowanych problematyką przyrodniczo-eko- 
logiczną i poruszał najważniejsze aspekty zrówno-
ważonego rozwoju.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na 
temat: gospodarki zasobami energetycznymi, selek- 
tywnej zbiórki odpadów i ich racjonalnego zagos- 
podarowania, ochrony przyrody w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego 
najbliższej okolicy oraz aktywizacja środowisk szkol-
nych w podejmowaniu działań na rzecz najbliższego 
środowiska.

Zadaniem szkoły przystępującej do konkursu było 
przeprowadzenie szkolnego projektu w wybranym 
obszarze tematycznym: Energetyka przyjazna śro- 
dowisku, Racjonalna gospodarka odpadami, Bio-
różnorodność wokół nas.

Konferencja
Od projektu do efektu 
– realizacja projektu 
uczniowskiego
w praktyce szkolnej

14 czerwca 2012 w sie- 
dzibie W-MODN w El- 
blągu, odbyła się konfe-
rencja na temat realizacji 
projektu edukacyjnego 
w praktyce szkolnej. 
Podczas konferencji zostały zaprezentowane najlep-
sze projekty nagrodzone w konkursie Od projektu 
do efektu. Placówki nagrodzone i wyróżnione 
otrzymały zakupione ze środków WFOŚiGW 
w Olsztynie wspaniałe pomoce dydaktyczne oraz 
dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych.

W związku z tym, że projekt edukacyjny nie tylko 
rodzi motywację do działań, ale przede wszystkim 
stwarza uczniom możliwości poznawania i doświad-
czania czegoś nowego w oparciu o samodzielne dzia-
łania, planujemy kontynuację podjętych przez nas 
w tym obszarze działań również w przyszłym roku. 



8

Projekt Natura 2000

To kolejny projekt realizowany w roku 2012 przez 
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Jak każ-
dy duży projekt obejmował wiele zadań, między 
innymi szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, 
konkursy.

Warsztaty
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach pro- 
jektu, było zorganizowanie i przeprowadzenie war-
sztatów poświęconych najnowszej formie ochrony 
przyrody, jaką jest Natura 2000. Warsztaty zostały 
przeprowadzone w październiku we współpracy 
z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
z Krakowa. W ciągu dwóch dni byli szkoleni zarówno 
dorośli, jak i mali odbiorcy projektu. W godzinach 
przedpołudniowych odbywały się zajęcia dla dzieci 

przedszkolnych i młodzieży szkolnej, prowadzone 
przez trenera z Fundacji. Przedszkolaki i uczniowie 
podczas ćwiczeń, gier i zabaw zdobywali wiedzę na 
temat ochrony przyrody i środowiska na poziomie 
dostosowanym do danej grupy wiekowej. Natomiast 
po południu wiedzę w sposób warsztatowy zdobywało 
100 nauczycieli. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali 
nieodpłatnie wartościowe pakiety edukacyjne do 
wykorzystania podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Konkurs dla nauczycieli
na zajęcia szkolne z tematu Natura 2000

Drugie zadanie projektowe wykonali w swoich 
szkołach przeszkoleni nauczyciele. Na bazie otrzy-
manych pakietów edukacyjnych i wiedzy zdobytej 
podczas warsztatów przeprowadzili zajęcia ze swoimi 
uczniami. Następnie w ramach tzw. odroczonej 
ewaluacji szkolenia nauczyciele ci mieli za zadanie 
podzielenie się z nami swoim doświadczeniem 
w zakresie wykorzystania warsztatów i otrzymanego 
pakietu. W ten sposób otrzymaliśmy bardzo ciekawe 
informacje zwrotne. Nauczyciele, wyposażeni w kon- 
kretną wiedzę i pakiet edukacyjny Natura 2000, 
przeprowadzili w swoich placówkach bardzo wiele 
ciekawych zajęć dla uczniów, o czym przekonaliśmy 
się z przesłanej do nas dokumentacji.

Konkurs dla uczniów
na prezentację promującą walory przyrodnicze 
wybranego obszaru Natura 2000

Ostatnie zadanie w projekcie wykonali uczniowie 
gimnazjów. Były to prezentacje multimedialne 
promujące walory przyrodnicze wybranego obszaru 
Natura 2000, znajdującego się w pobliżu szkoły lub 
miejsca zamieszkania ucznia. Spośród prezentacji 
przysłanych na konkurs, 9 najlepszych zostało 
nagrodzonych, a 3 wyróżnione. Powstały w ten 
sposób ciekawe materiały dydaktyczne promujące 
różne miejsca z terenu województwa warmińsko 
-mazurskiego, włączone do sieci Natura 2000.

Prezentacja projektu Natura 2000

Projekt zakończył się publiczną prezentacją efek-
tów podczas grudniowej konferencji w W-MODN 
w Elblągu. Najpierw pani Elżbieta Wysokińska, 
nauczycielka biologii z Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku, 
podzieliła się z uczestnikami konferencji swoimi 
wrażeniami z warsztatów, w których uczestniczyła 
w październiku. Następnie krótko omówiła prze- 
prowadzone przez siebie zajęcia z wykorzystaniem 
pakietu Natura 2000. Z kolei jej uczennica 
Martyna Byk zaprezentowała przygotowany 
w ramach konkursu obszar Uroczysko Markowo. 
Drugi obszar Natury 2000 – Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny Elbląskiej zaprezentowała uczennica 
Gimnazjum w Tolkmicku, Justyna Sępka. W ten 
sposób przybliżona została dużej grupie odbiorców 
nowa forma ochrony przyrody, jaką jest Europejska 
Sieć Ekologiczna Natura 2000.
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Konferencja
Dostrzec, docenić i zachować przyrodę Warmii, Mazur i Powiśla

Tradycją Elbląskiego Centrum Edukacji Eko-
logicznej stały się organizowane od roku 2006 
grudniowe konferencje, podczas których spotykają 
się nauczyciele i uczniowie ze szkół z województwa 
warmińsko-mazurskiego. W roku 2012 nie mogło być 
inaczej. 13 grudnia sala konferencyjna W-MODN 
w Elblągu wypełniła się po brzegi uczestnikami 
konferencji. Wśród obecnych byli przedstawiciele 
szkół, którzy w swoich placówkach realizowali 
projekty i brali udział w konkursach zorganizowanych 
przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Konferencję swoją obecnością zaszczycili również: 
Tadeusz Ratyński, prezes WFOŚiGW w Olsztynie, 
Eleonora Gontarska-Gajowniczek, naczelnik oddziału 
terenowego RDOŚ w Elblągu, Elżbieta i Marian 
Szymkiewiczowie z Muzeum Przyrody w Olsztynie 
oraz Joanna Poźnikiewicz, wicedyrektor W-MODN 
w Elblągu. Wszystkich zebranych połączyła wspólna 
pasja odkrywania tajemnic i piękna przyrody.

Merytoryczną część konferencji otworzył wykład 
pana Mariana Szymkiewicza pt.: Skarby przyrody 
Warmii, Mazur i Powiśla. Wykład obfitował w ciekawe 
informacje oraz osobiste doświadczenia prelegenta 
z bliskich spotkań z przyrodą. Uczestnicy spotkania, 
niezależnie od wieku, z ogromnym zainteresowaniem 
słuchali opowiadań o wyjątkowych gatunkach 
flory oraz niezwykłych zwyczajach dużych i małych 
przedstawicieli rodzimej fauny, które są naszą 
wizytówką i skarbem narodowym. 

– W dobie szybkich przemian, jakim podlega nasz 
kraj, w tym pojezierze Mazurskie, byt wielu gatunków 
jest poważnie zagrożony. Jednak istnieje iskierka nadziei, 
że jeśli zwyciężą racje przyrodników i poszanowanie 
przyrody, to być może uda się je zachować – podsumował 
Marian Szymkiewicz.

Druga część konferencji dotyczyła projektów 
ekologicznych, których koordynatorem było Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Pierwszy z nich, zainicjowany w roku 2011 przez 
ECEE, PK Wysoczyzny Elbląskiej i PTTK w Elblągu, 
dotyczył ochrony kasztanowców i przebiegał pod 
hasłem Szrotówek atakuje! Sikorka uratuje? Projekt 

miał na celu zapoznanie młodzieży szkolnej z zag- 
rożeniami wynikającymi z inwazji szrotówka kasz-
tanowcowiaczka oraz sposobami walki z nim, 
a także zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do 
podejmowania działań na rzecz ochrony najbliższego 
środowiska przyrodniczego. W ramach projektu szkoły 
realizowały wiele zadań i prowadziły szereg działań 
na rzecz ratowania kasztanowców. Pierwszy etap 
realizacji projektów został podsumowany w grudniu 
2011 roku w formie konkursu. Szkoły wyróżnione 
w konkursie, oprócz nagród, otrzymały od orga-
nizatorów również budki dla sikorek do zawieszenia 
na zinwentaryzowanych przez siebie kasztanowcach. 
W roku 2012 placówki kontynuowały podjęte działania 
i prowadziły monitoring zawieszonych budek. Podczas 
konferencji uczennice wyróżnionego w konkursie IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu przedstawiły 
na forum podjęte przez siebie działania i podzieliły 
się wynikami prowadzonych obserwacji. Trzy szkoły 
spośród tych, które kontynuowały projekt w roku 
2012, zostały uhonorowane podczas konferencji. 
W gronie nagrodzonych znalazły się: IV LO, SP nr 1 
oraz SP nr 4 w Elblągu.

Drugi projekt podsumowany podczas konferencji 
dotyczył Natury 2000.

W III części konferencji zostały ogłoszone 
wyniki wojewódzkiego konkursu fotograficznego 
zatytułowanego Niezwykłe zjawiska i osobliwości 
przyrodnicze Warmii i Mazur. Wszyscy autorzy zdjęć 
nagrodzonych i wyróżnionych zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez 
WFOŚiGW w Olszynie. Ponadto ich prace znalazły się 
na wystawie, która towarzyszyła konferencji i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem.

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie 
prezesa WFOŚiGW w Olsztynie, pana Tadeusza 
Ratyńskiego, który gratulując wszystkim nagrodzo- 
nym i wyróżnionym, zwrócił uwagę na fakt, że 
województwo warmińsko-mazurskie jest niekwes-
tionowanym liderem w zakresie prowadzonej edu- 
kacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Doskonałym 
potwierdzeniem, że możemy być dumni z prowa- 
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dzonej w naszych szkołach edukacji ekologicznej 
są dwie uczennice, które w roku 2012 zostały 
ogólnopolskimi laureatkami Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 
zwyciężczyni XXVII edycji OWE Monika Tabor 
oraz laureatka V miejsca Kinga Szczepaniak z II LO 

w Elblągu. Obie uczennice podczas konferencji 
w Elblągu otrzymały z rąk prezesa pana Tadeusza 
Ratyńskiego nagrody pieniężne przyznane przez 
Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie - relacjonowały 
Wiesława Kamińska, kierownik ECEE i Janina Meller, 
konsultant ds. biologii w W-MODN w Elblągu

Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji 
ekologicznej to jedno z najważniejszych zadań rea-
lizowanych przez Elbląskie Centrum Edukacji Eko-
logicznej. W 2012 roku zorganizowaliśmy w sumie 26 
form szkoleniowych, w których udział wzięło blisko 
800 uczestników. Poniżej przybliżymy kilka z nich.

Park Narodowy Yellowstone
– najstarszą obszarową formą ochrony przyrody

Szkolenie dotyczące Parku Narodowego 
Yellowstone zostało przeprowadzone w styczniu 
2012 roku i otwierało cykl szkoleń poświęconych 
zagadnieniom ochrony przyrody. Było skierowane do 
nauczycieli edukacji przyrodniczej. Na przykładzie 
najstarszego na świecie parku narodowego uczestnicy 
zostali zapoznani z najwyższą formą ochrony przyro-
dy, jaką jest park narodowy. Prowadzący szkolenie 
dr Czesław Nitecki zapoznał uczestników z historią 
utworzenia Parku Narodowego Yellowstone. Omówił 
jego walory przyrodnicze, podzielił się wrażeniami 
ze swojego pobytu na terenie Parku, a na jego przy- 
kładzie przybliżył problemy związane z ochroną 
przyrody i środowiska w Polsce i na świecie.

Rowerowa szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska 
może mieć dwa koła

Zorganizowane wiosną 2012 roku w Elblągu i Bar- 
toszycach szkolenia miały na celu przygotowanie 
nauczycieli do realizacji w szkołach i przedszkolach 
programu Rowerowa Szkoła. Uczestnicy szkolenia 
zostali zapoznani z korzyściami, jakie płyną 
z zastosowania roweru jako środka transportu 
przyjaznego dla środowiska. Poznali założenia 
programu i zasady ubiegania się o certyfikat Rowe-
rowej Szkoły. 

Warsztaty terenowe
Wiosenne obserwacje fenologiczne
w rezerwatach przyrody Wysoczyzny Elbląskiej

Celem zorganizowanych 14 kwietnia 2012 roku 
warsztatów terenowych było zapoznanie ponad 
35-osobowej grupy uczestników zajęć z walorami 
przyrodniczymi i osobliwościami historycznymi Par-
ku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Zajęcia 
odbyły się na terenie dwóch rezerwatów przyrody: 

Doliny Rzeki Stradanki i Kadyńskiego Lasu. Podczas 
warsztatów uczestniczący w nich nauczyciele z te-
renu braniewskiego, elbląskiego, bartoszyckiego 
i lidzbarskiego prowadzili bezpośrednie obserwacje 
fenologiczne w terenie. Rozpoznawali pospolite 
i chronione gatunki flory, w tym gatunki górskie 
charakterystyczne dla Wysoczyzny Elbląskiej. Po tro-
pach i śladach podejmowali próby rozpoznawania 
zwierząt. Niezapomniana wędrówka piesza ze 
strażnikiem przyrody PKWE wzdłuż rzeki Stradanki 
i po Rezerwacie Buki Wysoczyzny Elbląskiej ukaza-
ła uczestnikom całe piękno rzeźby terenu, którym 
szczególnie w okresie wczesnowiosennym w całej 
jego okazałości możemy się zachwycać.

Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
Motywacyjna rola eksperymentu
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

2 czerwca 2012 roku zorganizowaliśmy wyjazd dla 
nauczycieli do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Szkolenia
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W ramach całodniowej wizyty studyjnej odbyły się 
7-godzinne warsztaty oraz 2-godzinne zwiedzanie 
galerii CNK. Celem zorganizowanych warsztatów 
było przybliżenie nauczycielom programu Klubu 
Młodego Odkrywcy. Podczas warsztatowej części 
zajęć nauczyciele mieli okazję do samodzielnego 
prowadzenia i przeżywania doświadczeń i ekspe-
rymentów, co jest rzeczą niezwykle ważną podczas 
nauczania przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty 
były połączone z możliwością zwiedzania całej 
galerii Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która 
przyciąga wielką rzeszę młodych osób zafascynowa-
nych złożonością świata i natury. Wszyscy nauczyciele 
deklarowali kolejny swój przyjazd, ale już tym razem 
ze swoimi uczniami.

Warsztaty trenowe
Bory Tucholskie – polodowcowy skarb narodowy

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej od 
lat organizuje zajęcia edukacyjne w miejscach tak 
przyrodniczo cennych jak parki narodowe, przybliża-
jąc nauczycielom ich aspekt biologiczny, naukowy 
i dydaktyczny. W roku 2012 odbyły się zajęcia tereno-
we w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Organizując 
wyjazd do PNBT, chcieliśmy połączyć edukację 
przyrodniczą z pasją wędrowania. Myślę, że to nam 
się udało dzięki cudownej pogodzie, wyśmienitym 
humorom oraz wielkiemu zaangażowaniu uczestni-
ków wyprawy, która miała miejsce w jedną z czerwco-

wych sobót i trwała 13 godzin. Specyfikę środowiska 
PNBT, powołanego w celu ochrony unikatowych 
ekosystemów jeziornych, nauczyciele mieli okazje 
poznać podczas spaceru ponad siedmiokilometrową 
trasą wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno. 
Nad jeziorem Wielkie Gacno uczestnicy warsztatów 
z zainteresowaniem obserwowali rzadko spotykane 
gatunki flory, jak kwitnącą lobelię jeziorną, rosiczkę 
i niezwykle rzadką elismę. Wyjazd do PNBT zgodnie 
z oczekiwaniem dostarczył uczestnikom warsztatów 
moc wrażeń z bliskiego spotkania z naturą.

Warsztaty malarskie 2012
Nieskończoność zieloności

Latem 2012 roku odbyły się warsztaty malarskie dla 
nauczycieli. Tematem organizowanych przez nas od 

lat plenerów malarskich jest przyroda Warmii i Mazur. 
Opiekunem merytorycznym pleneru malarskiego 
była pani Agnieszka Czystaw, konsultant ds. edukacji 
artystycznej w WMODN w Elblągu. Plener był dos-
konałą okazją do bliższego spotkania z przyrodą tej 
grupy nauczycieli, która jest szczególnie wrażliwa na 
odbiór piękna. Podczas warsztatów artyści utrwalali 
na płótnie to, co w naszej przyrodzie najpiękniejsze, 
doskonaląc przy tym swoje umiejętności warsztatowe. 
Plener był dofinansowany ze środków WFOŚiGW 
w Olsztynie. 

Warsztaty
„Jesienne migracje nauczycieli” po naukę w terenie

Tradycją wprowadzoną przez W-MODN w Elblągu 
– ECEE jest umieszczanie w kalendarzu szkoleń 
warsztatów terenowych związanych z cyklicznymi 
zmianami w przyrodzie. Podczas zimowych i wcze-
snowiosennych warsztatów fenologicznych nauczycie-
le zafascynowani rytmem zmian zachodzących w na- 
turze, obserwowali głównie świat roślin, uśpiony 
i przyczajony zimą, a potem pośpiesznie budzący się 
podczas kwietniowej eksplozji życia. Wraz z koń- 
cem lata i nadejściem jesieni znowu przyszedł czas 
na obserwacje. Tym razem zaproponowano nauczy- 
cielom udział w obserwacjach ornitologicznych. 6 paź- 
dziernika 2012 r. czterdziestu nauczycieli różnych 
specjalności wyruszyło na Mierzeję Wiślaną, aby 
zmierzyć się bezpośrednio pod okiem profesjonalis-
tów z fenomenem ptasich wędrówek. Czas przejazdu 
autokarem z Elbląga w okolice Krynicy Morskiej 
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został przeznaczony na wprowadzenie w tematykę 
zajęć w formie rozwiązywania inspirujących zadań „Na 
rozgrzewkę umysłową”, w tym krzyżówki o tematyce 
ornitologicznej, rozpoznawania pospolitych gatunków 
ptaków z „sąsiedztwa” czy „ptasiego quizu”. Warsztaty, 
podobnie jak wszystkie inne szkolenia, odbyły się 
dzięki finansowemu wsparciu ze strony WFOŚiGW 
w Olsztynie. Merytorycznym partnerem warsztatów 
dla nauczycieli byli pracownicy naukowi Uniwersytetu 

Gdańskiego. W ramach zajęć terenowych zostało 
omówionych, zaprezentowanych i przećwiczonych sze-
reg zagadnień związanych z biologią i ekologią oraz 
badaniami i ochroną ptaków. Uczestnicy warsztatów 
dokonywali samodzielnej obserwacji i oznaczania 
wybranych krajowych gatunków ptaków, przyglądali 
się pracy ornitologów. Obserwacje wędrujących 
ptaków przeprowadzono na plaży od strony wybrzeża 
Bałtyku oraz w terenowej stacji badawczej „Akcji 
Bałtyckiej”, gdzie odławia się i obrączkuje przelatują-
ce nad Mierzeją Wiślaną wróblowe. Uczestnicy 
warsztatów mogli nie tylko zaobserwować indy-
widualne i grupowe przeloty ptaków, rozpoznać je 
w locie i odnotować w karcie obserwacji, mieli też 
okazję trzymać w dłoni najmniejszego polskiego 
ptaszka - mysikrólika czy sikorkę, wypatrzyć na 
pniu drzewa kowalika, jak zawsze ustawionego 
głową w dół, odczytywać informacje z obrączek, 
określać płeć i szacować zapas tłuszczu właśnie 
odłowionych naszych najmniejszych ptaków. Z zain- 
teresowaniem uczestnicy warsztatów słuchali infor-
macji o migracjach i migrantach, których chętnie 
udzielali realizatorzy krajowego programu badania 
wędrówek ptaków, czyli Akcji Bałtyckiej. Pozostając 
pod wrażeniem ornitologicznych warsztatów na 
Mierzei Wiślanej, pragniemy wyrazić swoje uznanie 
dla wszystkich jego uczestników, którzy nie bacząc na 
niekorzystne załamanie pogody, z zainteresowaniem 
i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach tereno-
wych. Jesteśmy pewne, że wrażenia i zdobyta wiedza 
zaowocują ciekawymi zajęciami edukacyjnymi dla 
dzieci i młodzieży szkolnej - organizatorki warsztatów 
terenowych Wiesława Kamińska, kierownik ECEE i Janina 
Meller, konsultant ds. biologii w W-MODN w Elblągu

Warsztaty
Atuty przyrodnicze i zdrowotne Nordic Walking

Warsztaty zostały przeprowadzone 22 września 
2012 roku dla uczczenia Europejskiego Dnia bez 
Samochodu. Celem zajęć było ukazanie korzyści 
z uprawiania turystyki pieszej i zachęcenie do 
zastąpienia nią samochodu.

Szkolenie
Ekocertyfikaty dla placówek oświatowych jako
potwierdzenie wysokiej jakości edukacji ekologicznej

Celem zorganizowanego szkolenia było zachęce-
nie nauczycieli do ubiegania się o certyfikaty, które 
potwierdzą wysoką jakość edukacji ekologicznej pro-
wadzonej w ich placówkach. Zakres merytoryczny 
szkolenia obejmował wiadomości na temat: rodza-
jów certyfikatów w dziedzinie edukacji ekologicznej, 
regulaminów i kryteriów przyznawania krajowego 
certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Eko-
logicznej i międzynarodowego certyfikatu Zielona 
Flaga, a także certyfikatu Rowerowa Szkoła. W dru-
giej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani 
z dobrymi praktykami w tej dziedzinie, na przykładzie 
wybranych placówek: Szkoły Podstawowej nr 18 
w Elblągu, która zdobyła po raz trzeci międzynaro-
dowy certyfikat Zielonej Flagi i Przedszkola nr 15 
w Elblągu, które otrzymało tytuł Lokalnego Centrum 
Aktywności Ekologicznej.

Warsztaty
Odkrywanie tajemnic ptaków dziuplastych

Ptaki to ulubiony temat warsztatów przyrodniczych 
organizowanych przez ECEE w 2012 roku. Na początku 
października odbyły się całodniowe warsztaty terenowe 
na Mierzei Wiślanej poświęcone jesiennym migracjom 
ptaków, natomiast 10 grudnia b.r. zostały zorganizowane 
warsztaty stacjonarne Odkrywanie tajemnic ptaków 
dziuplastych. Wybór tematu nie był przypadkowy, 
a wprost przeciwnie został on dokładnie przemyślany 
tak, aby korelował z zainicjowanymi przez ECEE 
a realizowanymi przez niektóre placówki projektami 
przyrodniczymi. Podczas grudniowych warsztatów 
uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zasadami 
i sposobami dokarmiania ptaków zimą. Prowadząca 
zajęcia, pani Alina Rodziewicz z Zespołu Parków 
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Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich, przybliżyła nauczycielom problematykę 
związaną z ptakami dziuplastymi. Opowiedziała 
o ich ważnej roli w utrzymaniu równowagi ekolo-
gicznej lasu. Szczególną uwagę poświęciła dzięcio-
łom. Zaprezentowała gatunki polskich dzięciołów, 
zwróciła uwagę na ich przystosowanie do środowiska. 
Podczas ćwiczeń i wykonywania różnych zadań 
uczestnicy warsztatów zdobywali podstawową wiedzę 
ornitologiczną, uczyli się między innymi rozpoznawać 
gatunki, nie tylko po wyglądzie, ale i po głosie. 
W trakcie warsztatów nauczyciele otrzymali przykła-
dowe propozycje wykorzystania autorskich scenariu-
szy pani Aliny Rodziewicz „Dziuple i ich mieszkańcy”. 
Uczestnicy warsztatów zgodnie ocenili, że były to 
bardzo wartościowe i interesujące warsztaty, na 
 

które  warto było przyjechać, mimo zimowych utrud-
nień na drogach, nawet z tak odległych od Elbląga 
miejsc jak Bartoszyce, Górowo Iławeckie czy Rybno.

Pozostałe szkolenia

Poza opisanymi w tym dziale szkoleniami prze-
prowadziliśmy jeszcze szkolenia w ramach opisanych 
wcześniej projektów systemowych. Dodatkowo prze-
prowadziliśmy warsztaty dla nauczycieli w ramach 
Zlotu Ekologiczno-Turystycznego pt. Wykorzystanie 
potencjału przyrody najbliższej okolicy w dydaktyce 
i wychowaniu oraz szkolenia rad pedagogicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodni- 
czej na każdym etapie edukacyjnym.  

Konkursy

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, świa-
dome roli edukacyjnej konkursów w rozwijaniu 
zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz w podno- 
szeniu ich motywacji uczenia się, w roku 2012 
zorganizowało i przeprowadziło następujące konkursy.

Konkurs dla przedszkoli
Warto zobaczyć, warto przeżyć

Energetyczna przyroda to temat ostatniej edycji 
konkursu dla przedszkoli w ramach stałego konkursu 
Warto zobaczyć, warto przeżyć, który od kilku lat jest 
realizowany przez ECEE.

Celem zorganizowanego w I półroczu 2012 roku 
konkursu było zachęcenie przedszkoli do pracy 
z dziećmi metodą projektu. Praca metodą projektu, 
to taki sposób uczenia dzieci, który wyposaża je 
w umiejętności i wiedzę w atmosferze poszukiwania, 
gromadzenia i prezentowania wiadomości. Dzieci 
stają się badaczami i odkrywcami otaczającej 
rzeczywistości. Z pasją i błyskiem w oku uczą się 
podczas dobrej zabawy (tzw. edukacja mimochodem). 
Co roku zmienia się hasło przewodnie konkursu. 
W roku 2012 dotyczyło energii. Ideą naszego konkur-
su było przygotowanie i przeprowadzenie z dziećmi 
eksperymentów i doświadczeń, które rozbudzą ich 
ciekawość, dostarczą wiedzy i będą ekscytującą 
zabawą. Zaproponowaliśmy nauczycielom pracu- 
jącym z dziećmi przedszkolnymi zainteresowanie 
swoich pociech sprawami energii, w tym energią 
odnawialną, a poprzez podejmowane w ramach kon-
kursu działania chcieliśmy zainteresować tak waż- 
nym w dzisiejszym świecie tematem, nie tylko nau-
czycieli i wychowanków, ale również ich rodziców.

27 czerwca podczas konferencji w siedzibie 
W-MODN w Elblągu odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursu, połączone z wręczeniem  nagród 
i prezentacją projektów.

Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny
A u nas już jesień...

Konkurs był adresowany do przedszkoli z całego 
województwa warmińsko-mazurskiego i dotyczył 
realizacji projektu związanego ze zmianami fe-
nologicznymi zachodzącymi w przyrodzie jesienią. 
Miał na celu przeprowadzenie w przedszkolu 
działań polegających na organizacji zajęć dla dzieci 
w bezpośrednim kontakcie z naturą. Podczas zajęć 
w terenie dzieci uczyły się obserwować zmiany 
zachodzące w przyrodzie i wspólnie z nauczycielem 
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szukały inspiracji oraz materiału przyrodniczego 
do wykonania zbiorowej pracy plastycznej, która 
miała zwieńczyć projekt. Praca wraz z dokumentacją 
projektu podlegała ocenie. Komisja miała bardzo 
trudne zadanie, ponieważ wszystkie projekty były 
bardzo wartościowe merytorycznie, prace plastyczne 
były bardzo ciekawe i oryginalne. Za zrealizowane 
projekty komisja konkursowa postanowiła przyznać 
9 nagród i 15 wyróżnień. Nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie projektów przedszkola otrzymały wspa-
niałe pomoce dydaktyczne do prowadzenia obser- 
wacji przyrodniczych, ufundowane przez WFOŚiGW 
w Olsztynie, a ich prace plastyczne znalazły się na 
wystawie w siedzibie W-MODN w Elblągu.

Konkurs dla małych bajkopisarzy

14 czerwca 2012 roku odbyło się podsumowanie 
międzyprzedszkolnego Konkursu dla małych bajko- 
pisarzy. Organizatorami konkursu byli: Warmińsko 
-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Elblągu, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida 
i Przedszkole nr 17 w Elblągu. Celem konkursu 
było rozbudzanie zainteresowań literaturą dzie-
cięcą, promowanie pozytywnych zachowań u dzieci 
i prezentacja autorskich bajek. Zadaniem dzieci 
było wymyślenie i zilustrowanie bajek, natomiast 
rolą dorosłych zapisanie ich. Napłynęło wiele 
ciekawych i bogato ilustrowanych prac. W wersji 
oryginalnej zostały one uwiecznione w książce 
Bajkowe zwierzątka. Wszystkie prace zostały 
nagrodzone, m.in. dzięki Elbląskiemu Centrum 
Edukacji Ekologicznej, które ufundowało nagrody 
ze środków WFOŚiGW w Olsztynie - relacjonowała 
jedna z głównych organizatorek pani Alicja Guła, 
konsultant ds. wychowania przedszkolnego w W-MODN 
w Elblągu.

Konkurs eko-literacki
Dziś piękność twą widzę i opisuję

Konkurs został zorganizowany przez Warmińsko 
-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w El-
blągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 
Gimnazjum w Tolkmicku i Nadleśnictwo Elbląg. 
Skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z Elbląga 
i powiatu elbląskiego a jego tematem przewodnim 
był krajobraz. Celem zorganizowanego konkursu 
było zwrócenie uwagi młodzieży na walory krajo-
brazowe miejsca, w którym żyją tzw. swojej Małej 
Ojczyzny, uwrażliwienie na jej piękno i przy pomocy 
pióra wyrażenie swoich uczuć, jakie towarzyszą im 
na co dzień, podczas obcowania z pięknem, które ich 
otacza. 

Konkurs plastyczny Krajobraz dla wszystkich

Konkurs ten był przeprowadzony równolegle 
w czasie z konkursem eko-literackim przez tych samych 

organizatorów i zaadresowany był do tej samej grupy 
odbiorców a mianowicie do gimnazjalistów. Podobnie 
jak poprzedni dotyczył krajobrazu. Jedyna różnica 
polegała na zastosowaniu przez uczestników konkursu 
innego środka artystycznego do zaprezentowania 
walorów krajobrazowych swojej Małej Ojczyzny. 
Autorzy najlepszych obrazów zgłoszonych na konkurs 
plastyczny Krajobraz dla wszystkich zostali nagrodzeni, 
a ich prace znalazły się na wystawie.

Konkurs fotograficzny
Niezwykłe zjawiska i osobliwości przyrodnicze
Warmii i Mazur

Zorganizowany przez ECEE konkurs skierowany 
był do uczniów i nauczycieli z terenu Warmii i Mazur, 
a jego celem było zainteresowanie uczestników pięk-
nem otaczającej przyrody, zachęcenie do prowadze-
nia wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego 
wokół nas oraz utrwalenie na zdjęciu wszystkiego 
co w świecie przyrody jest niezwykłe, fascynujące 
i osobliwe. Na konkurs napłynęła bardzo duża ilość 
zdjęć. Prace fotograficzne zostały poddane ocenie 
niezależnej komisji konkursowej, której przewodni-
czył pan Zygmunt Gawron, członek Związku Polskich 

Fotografów Przyrody. Nagrody i wyróżnienia zostały 
wręczone laureatom konkursu podczas grudniowej 
konferencji. Najlepsze prace znalazły swoje miejsce 
na wystawie, którą przez I półrocze 2013 roku można 
jeszcze podziwiać w siedzibie W-MODN w Elblągu.
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Pozostałe konkursy

W roku 2012 Elbląskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej przeprowadziło jeszcze trzy ważne 
konkursy, które jak wcześniej zaznaczyłam, były 

częścią składową projektu związanego z europejską 
formą ochrony przyrody Natura 2000 oraz projektu 
systemowego zatytułowanego Od projektu do efektu.

Forum Ekologiczne Krajobraz jako wartość

18 kwietnia 2012 r. z inicjatywy Warmińsko 
-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Elblągu we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg 
i Gimnazjum w Tolkmicku w gościnnych progach 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
odbyło się XII Forum Eko-Mistrz.

Pomysł na Forum ekologiczne narodził się w Gim-
nazjum w Tolkmicku, tam też corocznie spotykali się 
uczniowie gimnazjów i ich nauczyciele, by w obe-
cności ekspertów debatować na tematy związane 
z ekologią, ochroną przyrody i środowiska, a także 
rozszerzać zakres swojej wiedzy biologicznej. Każda 
edycja Forum poświęcona była innej tematyce i to-
warzyszyły jej tematyczne konkursy. Forum było też 
niejednokrotnie pretekstem do publicznej prezen-
tacji projektów realizowanych w poszczególnych 
placówkach szkolnych.

Tegoroczne Forum, odbywające się po raz pierwszy 
w Elblągu, przebiegało pod hasłem Krajobraz jako 
wartość.

Jego celem było rozwijanie wrażliwości każdego 
człowieka na otaczającą przestrzeń oraz pogłębianie 
wiedzy na temat lokalnego krajobrazu i jego wartości. 
Zwrócono uwagę na walory krajobrazowe swojej Ma-
łej Ojczyzny, o której każdy ma własne wyobrażenie 
i widzi ją w subiektywny, bardzo indywidualny sposób. 

Efekty wspólnych przygotowań poczynionych 
w poszczególnych gimnazjach zebrani zobaczyli 
w sześciu prezentacjach multimedialnych gimna- 
zjalistów na temat jakości i charakteru krajobrazu 
oraz dynamiki jego przekształceń w wyniku działania 
i interakcji czynników ludzkich i przyrodniczych.

Podsumowania wystąpień gimnazjalistów i ich 
opiekunów dokonał pan Zbigniew Zagrodzki, straż-
nik PKWE, partner międzynarodowego projektu 
LIFESCAPE.

Kolejnym punktem programu Forum było roz-
strzygnięcie konkursów promujących walory przy-
rodnicze, estetyczne i kulturowe krajobrazu swojej 
Małej Ojczyzny oraz rozwijające wrażliwość na 
otaczającą przestrzeń.

XII Forum Eko-Mistrz podsumowała Wiesława 
Kamińska, kierownik ECEE. Nadleśnictwo Elbląg 
reprezentował Sławomir Rodziewicz, a formę pro-
wadziła autorka artykułu Janina Meller, konsultant 
ds. biologii w W-MODN w Elblągu.

Zlot Ekologiczno-Turystyczny

Już po raz XIII na Wysoczyźnie Elbląskiej odbył 
się Zlot Ekologiczno-Turystyczny. Organizacja Zlotu 
była wspólnym przedsięwzięciem trzech stałych par-
tnerów: Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, 
Gimnazjum w Tolkmicku i Nadleśnictwa Elbląg. 
XIII edycja spotkań edukacyjnych z przyrodą, rek-
reacją i piosenką odbyła się 25 maja 2012 roku 
w Tolkmicku pod hasłem „Podróż do mojego świata”.

Wzorem lat ubiegłych, organizatorzy przygotowali 
scenariusz jednego dnia na łonie natury, tym razem 
w prawdziwie dzikiej scenerii górzystej Wysoczyzny 
w okolicach Tolkmicka. Była to wyjątkowa inter-
dyscyplinarna lekcja (biologii, ekologii, geografii, 
turystyki).

Zlot tradycyjnie rozpoczął się rajdem w dolinę 
rzeki Stradanki. Na trasie rajdu zaplanowano 
przystanki tematyczne, podczas których wszyscy 

Cykliczne przedsięwzięcia dla szkół
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uczestnicy Zlotu zapoznawali się z osobliwościami 
Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej 
a w szczególności z charakterystyką rezerwatu 
przyrody Dolina Rzeki Stradanki, przyrodą i historią 
Romantycznej Wysoczyzny. W trakcie wędrówki dru-
żyny rozwiązywały zadania, które kapitan drużyny 
miał dostarczyć sędziemu głównemu na mecie Zlotu 
po powrocie z trasy. Następnie przedstawiciele dru-
żyn pisali test pod chmurką: Osobliwości przyrodnicze 
i walory turystyczne Wysoczyzny Elbląskiej. Kolejnym 
zadaniem było rozpoznawanie przez reprezentantów 
drużyn gatunków flory i fauny występujących na 
Wysoczyźnie Elbląskiej. Jedną z konkurencji był 
również mini festiwal piosenki zielono zakręconej 

pod hasłem: Wsłuchany w twą cichą piosenkę. 
Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Dodatkową motywacją w zdobywaniu 
i wykazywaniu się wiedzą przyrodniczą były wspaniałe 
nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że 
była to wspaniała, niecodzienna kilkugodzinna lekcja 
ekologii, w trakcie której młodzież szkolna poprzez 
zabawę, połączoną z odrobiną rywalizacji pobierała 
dużą dawkę wiedzy z zakresu ekologii i przyrody na 
łonie natury - relacjonowały Wiesława Kamińska, 
kierownik ECEE i Janina Meller, konsultant ds. biologii 
w W-MODN w Elblągu

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej poza 
wymienionymi przedsięwzięciami, w roku 2012 
prowadziło inne stałe działania. Do tych działań 
z pewnością należała systematyczna współpraca 
z placówkami oświatowymi. Ponadto prowadziliśmy 
też szeroką współpracę z innymi instytucjami dzia-
łającymi na rzecz edukacji ekologicznej społeczeń-
stwa. Wspólnie organizowaliśmy różne kampanie, 
akcje ekologiczne, szkolenia i konkursy.

Ważną formą działalności ECEE było inspirowanie 
i organizowanie przepływu informacji o aktualnych 
przedsięwzięciach i wydarzeniach, w tym o orga-
nizowanych konkursach przez inne podmioty, a także 
o nowościach i osiągnięciach z dziedziny ekologii 
i ochrony środowiska. Służyła temu między innymi 
systematycznie uaktualniana strona internetowa 
ECEE, prowadzone konsultacje dla nauczycieli 
i funkcjonująca w siedzibie Centrum biblioteka.

Biblioteka ECEE liczy ponad 1270 pozycji 
książkowych i wciąż ich przybywa, ponieważ zbiory są 
na bieżąco uzupełniane o kolejne nowości z dziedziny 
nauk przyrodniczych. Oprócz książek biblioteka 
dysponuje bogatym zbiorem czasopism o tematyce 
przyrodniczej, takich jak: Przyroda Polska, Aura, 

Ekonatura, Biologia w szkole, Echa Leśna, Natura. 
Biblioteka ECEE jest jedyną tego typu w rejonie. 
Z jej oferty korzystają uczniowie przygotowujący się 
do zajęć, konkursów i olimpiad, studenci elbląskich 
uczelni, nauczyciele oraz inne osoby interesujące 
się przyrodą. Z naszych zbiorów bibliotecznych oraz 
z wielu zgromadzonych w naszej pracowni pomocy 
dydaktycznych można skorzystać zarówno na miejscu, 
jak i je wypożyczyć. Serdecznie zapraszamy.

Inne działania
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Działalność Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli w Olsztynie powołane 
zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko 
-Mazurskiego w kwietniu 2000 r. Wszystkie 
działania ekologiczne Olsztyńskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej (OCEE) finansowane są 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Do głównych zadań OCEE należy: promo- 
wanie, rozpowszechnianie oraz koordynowa-
nie edukacji ekologicznej w szkołach, przed-
szkolach i innych placówkach oświatowo-wy- 
chowawczych województwa warmińsko-mazur-
skiego, ze szczególnym uwzględnieniem po-
wiatów: grodzkiego Olsztyn, olsztyńskiego, 
działdowskiego, nidzickiego, iławskiego, nowo-
miejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego. 
Adresatami OCEE są: placówki oświatowe 
(przedszkola i szkoły wszystkich typów), dzieci 
i młodzież, studenci, nauczyciele, ośrodki dyda-
ktyczne parków krajobrazowych i nadleśnictw.

Cele OCEE
• inicjowanie, koordynowanie, wspieranie 
i prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej 
w placówkach oświatowych,
• promowanie działań ekologicznych 
podejmowanych przez placówki oświatowe.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez 
OCEE są:
• organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, 
seminariów, konferencji z zakresu edukacji
ekologicznej,
• promowanie lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych programów,
kampanii z zakresu edukacji ekologicznej,
• organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, 
współorganizacja Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (od 2000 r.),
akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur,
• opracowywanie i wydawanie materiałów 
edukacyjnych,
• finansowe wspieranie różnych działań 
ekologicznych szkół i przedszkoli z terenu 
powiatów: grodzkiego Olsztyna, olsztyńskiego, 
działdowskiego, nidzickiego, iławskiego, 
nowomiejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego.

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
od 2000 r. wspiera projekty ekologiczne 
przedszkoli i szkół. W 2012 r. dofinansowanych 
zostało 146 projektów. Największym zainte-
resowaniem cieszyła się tematyka dotycząca 
różnorodności biologicznej Warmii i Mazur, 
w tym zajęcia terenowe w parkach krajobrazo-
wych, nadleśnictwach, Muzeum Przyrody 
w Olsztynie, tworzenie ogródków przyszkolnych 
(np. ogródków ziołowych, oczek wodnych). Pla-
cówki organizowały również konkursy szkolne 
i międzyszkolne, przeglądy i sejmiki ekologiczne, 
festiwale nauki, podejmowały przedsięwzięcia 
związane z przyrodą nieożywioną (tworzyły 
ogródki petrograficzne), poszanowaniem energii 
i jej odnawialnych źródeł, racjonalną gospo-
darką odpadami, transportem rowerowym oraz 
poznaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie 
tj. pogody i klimatu.

Co roku OCEE proponuje placówkom do 
realizacji różne zadania priorytetowe, które są 
finansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. 
Zadaniami priorytetowymi w 2012 r. były: 
„Georóżnorodność Warmii i Mazur”, „Ochrona 
różnorodności biologicznej”, „Poszanowanie 
energii i jej odnawialnych źródeł”, „Racjonalna 
gospodarka odpadami”, „Od obserwacji pogo-
dy… do zrozumienia klimatu, jego zmian… 
i ratowania klimatu”, „Festiwal Nauki – nau- 
ka kluczem do natury”. Przewidziano także 
dofinansowanie: organizacji szkolnych i między-
szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej; 
organizowanie zajęć terenowych w wojewódz- 
twie warmińsko-mazurskim na obszarach 
charakteryzujących się dużą georóżnorodnoś- 
cią i różnorodnością biologiczną, np. obsza- 
rów Natura 2000, nadleśnictw, parków krajo-
brazowych.

Placówki mogą składać jeden wniosek tylko 
raz w roku kalendarzowym. Dofinansowanie jest 
przyznawane tylko i wyłącznie na jeden wniosek 
na realizację projektu. Wniosek o dofinansowanie 
dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko 
-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie:

www.wmodn.olsztyn.pl/ocee/dofinansowanie.html
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W drodze po ekologiczny certyfikat Zielonej Flagi

Coraz więcej szkół zainteresowanych jest tematyką 
zmian klimatu i edukacją ekologiczną, bo zdają 
sobie sprawę z tego, że są to zagadnienia niezbędne 
dla naszej przyszłości, a podejmowanie działań pro-
ekologicznych w życiu codziennym stało się wymogiem 
współczesności. Aby docenić działania, jakie podej-
mowane są w szkołach i mobilizować uczniów do 
dalszej aktywności na rzecz ochrony środowiska, na 
całym świecie przyznawane są wyróżnienia w formie 
prestiżowego ekologicznego certyfikatu – Zielonej 
Flagi dla najbardziej zaangażowanych proekologicz-
nie szkół.

CERTYFIKAT I STOPNIA
Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-

gicznej (LCAE) otrzymują szkoły, które w szczególny 
sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną 
mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą 
aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. 
Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej 
jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół między-
narodowym certyfikatem Zielona Flaga.

CERTYFIKAT II STOPNIA
Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest 

szkołom na całym świecie w ramach Programu 
Eco-Schools (www.eco-schools.com), w którym 
uczestniczy ok. 15.000 szkół z 54 krajów Europy, 
a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco 
-Schools jest programem opartym na Systemach 
Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) 
polegającym na podnoszeniu świadomości ekologi- 
cznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz 

efektywnego wyko- 
rzystania energii i su- 
rowców oraz zrówno-
ważonej gospodarki 
odpadami (w tym 
recyklingu) w szko- 
łach i ich otoczeniu. 
Rolę koordynatora 
krajowego na Polskę 
pełni Fundacja Par- 
tnerstwo dla Środo-

wiska z Krakowa (www.ekoszkola.pl), która jako 
jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu 
Zielonej Flagi.

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny 
i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju 
inicjatyw ekologicznych w szkołach oraz odnawiania 
certyfikatu.

W województwie warmińsko-mazurskim Program 
Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest od 2008 r., 
a koordynowany przez Olsztyńskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. W ramach tego 
programu szkoły starają się o certyfikaty – krajowy 
Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) 
i międzynarodowy Zielona Flaga. Rozwój szkół, 
biorących udział w programie, widać najlepiej przez 
wzrastającą liczbę certyfikatów. W 2009 r. certyfikaty 
otrzymało 10 placówek z Warmii i Mazur (w Polsce 
29), w tym 3 certyfikaty międzynarodowe Zielonej 
Flagi i 7 krajowego Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej. W 2010 r. certyfikaty otrzymało już 
46 placówek z Warmii i Mazur (w Polsce 170), w tym 
27 Zieloną Flagę (najwięcej w Polsce) i 19 LCAE.

W 2011 r. 74 placówki oświatowe z Warmii i Mazur 
otrzymały ekologiczne wyróżnienia - certyfikaty. To 
najwięcej spośród wszystkich województw w Polsce! 
Ogółem w Polsce certyfikatami uhonorowanych zos-
tało 217 szkół i przedszkoli. Międzynarodowy certy-
fikat Zielona Flaga potwierdzający zaangażowanie 
uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne otrzy- 
mały 124 placówki w Polsce, z czego aż 52 to szkoły 
i przedszkola z Warmii i Mazur. Natomiast krajowymi 
certyfikatami Lokalnego Centrum Aktywności Eko-
logicznej wyróżnione zostały 22 placówki.

Ogółem w Polsce za rok szkolny 2011/2012 
przyznanych zostało 210 certyfikatów, w tym 126 
międzynarodowych certyfikatów Zielonej Flagi oraz 
84 krajowych certyfikatów Lokalnego Centrum 
Aktywności Ekologicznej. W województwie warmiń- 
sko-mazurskim 55 placówek zostało uhonorowanych 
Zieloną Flagą a 27 szkołom nadano tytuł Lokalnego 
Centrum Aktywności Ekologicznej.
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Georóżnorodność Warmii i Mazur

Od 2008 r. OCEE realizuje program dotyczący 
georóżnorodności Warmii i Mazur, w ramach którego 
organizowane były m.in. wojewódzkie konkursy, 
szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, dofi-
nansowywane były projekty szkolne i przedszkolne, 
wydane zostały materiały edukacyjne.

W celu zachowania głazów narzutowych jako 
ważnego elementu przyrody nieożywionej Warmii 
i Mazur oraz zainteresowania różnorodnością skał 
pozostawionych przez lądolody organizowane są od 
wielu lat konkursy dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, np.: „Głazy na-
rzutowe - ginący element krajobrazu Warmii i Mazur”, 
a dla przedszkoli i szkół „Lapidarium (ogródek 
petrograficzny) jako ośrodek edukacji geologicznej 
i środowiskowej”. Od 2009 r. OCEE zachęca placówki 
do tworzenia kolekcji skał na otwartej przestrzeni 
- zakładania ogródków petrograficznych (tzw. la-
pidariów geologicznych). Pełnią one nie tylko ważną 
funkcję dydaktyczną, ale stanowią trwały element 

zagospodarowania otoczenia placówki. Dotychczas 
powstało już ponad 30 lapidariów w województwie 
warmińsko-mazurskim.

W 2012 r., z inicjatywy Alicji Szarzyńskiej, kierow- 
nika OCEE, i Małgorzaty Świderskiej, nauczycielki 
przyrody ze Szkoły Podstawowej w Jonkowie, utwo-
rzony został pierwszy pomnik przyrody nieożywionej 
w gminie Jonkowo. Jest to głaz narzutowy. Wymiary 
głazu: obwód – 8,60 m, wysokość – 1,50 m.

W celu rozwijania wśród nauczycieli zainteresowań 
paleontologicznych i pasji zbierania skamieniałości 
OCEE zorganizowało wojewódzki konkurs pale-
ontologiczny „W poszukiwaniu zaginionego czasu”. 
Zebrane przez uczestników okazy posłużyły także 
do wzbogacenia, tworzonej w W-MODN w Olsztynie 
kolekcji skamieniałości.

W 2012 r. OCEE przygotowało wystawę „Skały 
i skamieniałości Warmii i Mazur”. Eksponaty 
zgromadzone w szklanych gablotach pochodzą 
głównie z kolekcji Alicji Szarzyńskiej. Są to różne 
typy skał: magmowe (np. granity, porfiry, bazalty), 
osadowe (okruchowe i pochodzenia organicznego) 
i metamorficzne (głównie gnejsy). Bogatą kolekcję 
stanowią skamieniałości, np.: gąbki, jamochłony 
(koralowce), ramienionogi, stawonogi (trylobity),  
mięczaki (ślimaki, małże, głowonogi) szkarłupnie 
(liliowce), pierścienice. Wystawie okazów towarzyszy 
wystawa plakatów, przedstawiających m.in. pow-
stawanie skał i skamieniałości (na przykładzie 
belemnita), plutonizm, historię życia na Ziemi. 
Prezentowane okazy i plakaty ukazują nie tylko 
piękno „świata kamieni”, ale przede wszystkim pełnią 
rolę edukacyjną w dziedzinie geologii. W oparciu 
o kolekcję okazów prowadzone są zajęcia geologiczno 

Droga do certyfikatu Zielonej Flagi to spełnienie 
tzw. siedmiu kroków. Na początku każda szkoła 
musiała stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz 
zebrać grupę roboczą, która realizowała projekt. 
Następnie w szkole przeprowadzany był audyt, który 
miał wykazać, jak wyglądała sytuacja ekologiczna 
szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. 
Aby ocenić skuteczność podjętych działań, audyt 
powtarzany był tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały 
czas realizacji projektu szkoła była monitorowana, 
a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod 
kątem jego integracji z programem nauczania oraz 
włączenia w działania społeczności lokalnej.

Co roku odbywają się ogólnopolskie konferencje, 
podczas których wręczane są certyfikaty. 20 listopada 
2012 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego odbyła się regionalna konferencja 
„Szkoły dla Ekorozwoju”, w której udział wzięło 
prawie 200 osób. Spotkanie było okazją do wręczenia 
82 certyfikatów – międzynarodowego Zielona Flaga 

i Lokalnego Cen-
trum Aktywności 
E k o l o g i c z n e j . 
Organizatorami 
konferencji były: 
W o j e w ó d z k i 
F u n d u s z 
Ochrony Środo- 
wiska i Gospo- 
darki Wodnej w 
Olsztynie, Olsz- 
tyńskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

W celu zainteresowania szkół Programem Szkoły 
dla Ekorozwoju OCEE organizowało dla nauczycieli 
wiele spotkań indywidualnych i szkoleń pt. „Siedem 
kroków szkoły do certyfikatu LCAE i Zielonej 
Flagi”.
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-paleontologiczne dla nauczycieli i uczniów. Kolekcja 
jest systematycznie wzbogacana o nowe okazy.

Jednym z zadań OCEE jest organizacja szkoleń. 
W 2012 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się te-
renowe szkolenia dla nauczycieli i uczniów dotyczące 
przyrody nieożywionej, w których udział wzięło ponad 
200 osób.

27 maja OCEE zorganizowało wizytę studyjną 
na klif orłowski w ramach X Bałtyckiego Festiwalu 
Nauki. Pracownicy Oddziału Geologii Morza Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego PIB oraz Muzeum 
Geologicznego PIG w Warszawie przedstawili wyb- 
rane tematy z geologii morza, hydrogeologii strefy 
brzegowej oraz historię Morza Bałtyckiego. Kolek-
cjonerzy – amatorzy prezentowali swoje kolekcje skał, 
minerałów i skamieniałości. Uczestnicy mieli moż-
liwość uczestniczenia w warsztatach geologicznych, 
podczas których rozpoznawali skały występujące na 
plaży.

23 czerwca odbył się piknik rodzinny zorga-
nizowany wspólnie przez firmę Polbruk i Olsztyńskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych. Na pikniku obok 
zabawy nie zabrakło również edukacji geologicznej 
dla najmłodszych, przeprowadzonej przez Olsztyń-
skie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci w pia- 
skownicy geologiczno-paleontologicznej mogły do- 
wiedzieć się m.in.: Skąd się wzięły skały i ska-
mieniałości w żwirowni? Czy piasek to też skała? Do 
czego się go wykorzystuje? Jak odróżnić granit od 
wapienia? Skąd się wzięły tzw. „strzałki piorunowe”? 
itp. Dzieci wydobywały minerały i złoto, wykopywały 
dinozaury i tworzyły figurki dinozaurów z masy gip-
sowej. Uczestniczyły w wielu zabawach np. „Łowcy 
belemnitów”, „Mała fabryka skamieniałości”, „Barwy 
piasków w żwirowni. Na stoisku wystawione zostały 
okazy skamieniałości Warmii i Mazur. Uczestnicy 
zabaw i konkursów otrzymali dyplomy paleontologa.

29 września odbyły się w żwirowni w Bramce (koło 
Morąga) warsztaty dla nauczycieli i uczniów „ABC 
edukacji geologicznej i paleontologicznej”. W żwi- 
rowni, pod fachowym okiem geologa, uczestnicy 
doskonalili umiejętności rozpoznawania skał i ska-
mieniałości. Wielu osobom udało się znaleźć ciekawe 
okazy skamieniałości, np.: amonity, belemnity, kora-

lowce, wieloszczety, gąbki, ramienionogi, ślimaki.
7 października odbyło się szkolenie pod hasłem: 

„Świat roślin i zwierząt sprzed milionów lat – wizyta stu-
dyjna w Jura Parku w Solcu Kujawskim”. Uczestnicy 
zwiedzili ścieżkę dydaktyczną z okazami dinozaurów. 
Wszystkie modele zostały zrekonstruowane zgodnie 
z ich prawdopodobnym wyglądem: wielkością i ko- 
lorem. Odbyły się też warsztaty paleontologiczno 
-plastyczne, podczas których uczestnicy poznali taj-
niki pracy paleontologa oraz lekcja muzealna pod 
hasłem: „W poszukiwaniu zaginionego czasu”.

10 października dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Purdzie zorganizowane zostały zajęcia geologiczno 
-paleontologiczne. Uczyły się one rozpoznawać ska-
mieniałości, a w lapidarium skały.

Na potrzeby szkoleń z nauczycielami i zajęć 
z uczniami zostały opracowane materiały edukacyj-
ne dotyczące przyrody ożywionej i nieożywionej 
Warmii i Mazur: plakaty „Jak powstają skały? – 
Cykl skalny”, „Tajemnice mazurskich żwirowni”, 
„Głazy narzutowe Warmii i Mazur”, „…prawie 
milion lat temu był tu lodowiec”, „Powstawanie 
skamieniałości – historia prehistorycznego zwierzęcia 
– belemnita”, „Powstawanie skamieniałości – historia 
prehistorycznego zwierzęcia – amonita”; „Proces 
zarastania jeziora dystroficznego”, „Proces zarastania 
jeziora eutroficznego”; foldery „Skamieniałości 
Warmii i Mazur” i „Skały Warmii i Mazur” oraz 
opracowane zostały „Wirtualna Wycieczka Geologicz-
na DOLINA PASŁĘKI w krainie polodowcowego 
krajobrazu”, książka „Georóżnorodność Warmii i Ma- 
zur”. Można je pobrać ze strony internetowej 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl/ocee/
materialy-edukacyjne.html

W szkołach dużym powodzeniem cieszyły się 
projekty związane z poznawaniem skał, skamienia-
łości, dinozaurów – grupy gadów naczelnych, które 
zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln 
lat.

1 października uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Nidzicy uczestniczyli w zajęciach w żwirowni w Miel-
nie. Celem wyprawy były poszukiwania skamienia-
łości, które wzbogacą kolekcję skał polodowcowych 
w przyszkolnym lapidarium. Wyposażeni w woreczki 
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foliowe, młotki i lupy „tropili” skamieniałości ukryte 
w skałach osadowych. Przywieźli skrzynkę pełną 
ciekawych okazów.

26 maja otwarte zostało lapidarium geologiczne 
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach, 
w którym zgromadzono okazy ładnych i różnorodnych 
głazów, np.: czerwony porfir bałtycki, gnejs oczkowy 
i laminowany, migmatyt, różowy granit sztokholmski, 
granit Ragunda, piaskowiec jotnicki, wapień itp. 
Stanowi ono miejsce edukacji przyrodniczej dzieci 
i społeczności lokalnej.

30 maja w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach 
zostało otwarte pierwsze w gminie lapidarium geo-
logiczne. Prace nad utworzeniem lapidarium trwały 
od października 2011 r. do maja 2012 r. Prezentowane 
głazy w ogrodzie petrograficznym, poza niewątpliwą  
funkcją estetyczną w krajobrazie, pełnią ważną rolę 
edukacyjną. Odwiedzający mają okazję poznać rożne 
typy skał polodowcowych. Lapidarium stanowi też 
dobry przykład realizacji założeń ochrony form 
przyrody nieożywionej. Ogród petrograficzny służy 
dzieciom, rodzicom i społeczności lokalnej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Żelaznej Góry 
w nagrodę za udział w Festiwalu Nauki pojechali do 
Parku Ruchomych Dinozaurów w Malborku. Swoją 
przygodę z dinozaurami rozpoczęli od zwiedzania 
Muzeum Skamieniałości. Podziwiali tam różne skały, 

skamieniałości i ogromny szkielet dinozaura. Wędro-
wali ścieżką przez las. Wśród bujnej roślinności 
napotykali dinozaury. Oprócz tego, że zadziwiały 
rozmiarami i ruchem, to jeszcze wydawały dźwięki 
(czasami przerażające). W zachwyt wprawiały dino-
zaury atakujące samochód, same siebie i zgromadzo-
ne przy samolocie. Ogromną uwagę przykuł również 
dinozaur atakujący węża na drzewie. Oprócz tego, że 
na chwilę wszyscy przenieśli się w czasie, to również 
wzbogacili swoją wiedzę na temat życia i zwyczajów 
dinozaurów – relacjonowały Sylwia Cytrynowicz, 
Anna Pruńska, Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze. 

Różnorodność biologiczna Warmii i Mazur

Ważnym zadaniem OCEE jest wspieranie 
przedszkoli i szkół w organizacji przedsięwzięć ma-
jących na celu utrzymanie różnorodności biolo-
gicznej w najbliższym otoczeniu. W 2012 r. dużym 
zainteresowaniem cieszyły się działania związane 
z ochroną płazów i gadów oraz ich siedlisk z udziałem 
dzieci i młodzieży. Służyły one ochronie migrujących 
zwierząt i uwrażliwieniu uczestników na potrzebę 
ochrony różnych siedlisk, w tym wodno-błotnych.

OCEE było organizatorem wielu szkoleń, w któ-
rych udział wzięło blisko 450 nauczycieli. 27 II 2012 r. 
odbyły się warsztaty „Aktywna ochrona płazów i gadów 
w ich naturalnym środowisku”, podczas których uczes-
tnicy zapoznani zostali m.in.: z gatunkami płazów 
występujących na terenie Polski, z aktywną ochroną 
migrujących płazów w czasie wiosennych wędrówek 
do miejsc rozrodu; 28 III - „Pozwólmy zwierzętom 
żyć tam, gdzie się urodziły” przy współpracy z WWF 
Polska, podczas których uczestnicy zapoznani zostali 
z ogólnopolskim projektem, którego celem była 
zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie 
świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych 
na temat problemu ginących gatunków zwierząt 
- pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności 
człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt 
trzymane w warunkach domowych; 12 V 2012 r. – 

„Ocalmy żabie kumkanie – czyli terenowe warsztaty 
herpetologiczne” przy współpracy z Zespołem Parków 
Krajobrazowych w Jerzwałdzie; 19 V – „Przyroda 
ożywiona i nieożywiona parku leśnego Bażantarnia”, 

gdzie uczestnicy poznali ogród dydaktyczny w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Elblągu i przyrodę Bażantarni; 
26 V – „Ogród biologiczny i ogródek petrograficzny 
w Zespole Szkół w Kobułtach miejscem edukacji 
przyrodniczej i geologicznej”; 14 VI - „Nietypowa 
lekcja o bioróżnorodności” przy współpracy z Funda-
cją Nasza Ziemia, celem zajęć była nauka aktywnej 
ochrony bioróżnorodności i promocja outdoor 
education; 18 IX – „Ogród dydaktyczny miejscem 
edukacji przyrodniczej i geologicznej na przykładzie 
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Szkoły Podstawowej w Klęczkowie”; 15,16 i 17 X 
– „Natura 2000” przy współpracy z Fundacją Wspiera-
nia Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, Zespołem 
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie i W-MODN 
w Olsztynie Filią w Olecku. Zajęcia „Naturowe” odby-
ły się również dla dzieci i młodzieży w Przedszkolu 
Miejskim nr 12 w Olsztynie i Przedszkolu Miejskim 
nr 20 w Olsztynie, Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku, 
Gimnazjum nr 2 w Iławie.

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy 
współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Poje- 
zierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zorganizowa-
ło wojewódzki konkurs „Chrońmy żabie kumkanie 
– czynna ochrona płazów”. Jego celem było m.in.: 
podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej 
społeczności w zakresie ochrony płazów występu-
jących i w ich najbliższym otoczeniu na terenie 
Warmii i Mazur; czynna ochrona zagrożonych 
w czasie wędrówek zwierząt i ich miejsc bytowania; 
pogłębienie wiedzy na temat biologii płazów i ich 
znaczenia w przyrodzie oraz przyczyn zmniejszania 
ich liczebności; zachęcenie grup młodzieży szkolnej 
do działań na rzecz aktywnej ochrony płazów oraz 
miejsc ich rozrodu; doskonalenie umiejętności pro- 
wadzenia obserwacji przyrodniczych i ich doku-
mentowania. Nagrodzono zespoły uczniów z czterech 
szkół: Zespołu Szkół w Lipowinie - filia Szkoły Pod-
stawowej w Żelaznej Górze, Szkoły Podstawowej 
w Jonkowie, Szkoły Podstawowej w Lipinkach, Gim-
nazjum w Durągu.

Relacje szkół

„Nasza działalność zaowocowała wzrostem wra-
żliwości naszych uczniów i ich rodzin na problemy żab. 
Byliśmy na bieżąco informowani o przypadkach znę-
cania się nad żabami i alarmowane o żabach, które 
wymagały pomocy. Dzięki temu uratowaliśmy rzekot-
kę, która nie mogła się wydobyć z kotłowni szkolnej. 
W drugim przypadku uczestnicy konkursu poprosili 
o pomoc starszych kolegów w celu uwolnienia płazów 
uwięzionych w kanale burzowym. Udało się uwolnić 
3 ropuchy szare i 2 żaby moczarowe. Mieszkańcy 
wsi poinformowali nas również o ogromnej migracji 

młodych żab ze stawu na końcu wsi, którego nie 
objęliśmy obserwacją. Według nich, tego dnia droga 
rzadko uczęszczana, zalana była falą żab. Żałujemy, 
że nie mogliśmy być świadkami tego niespotykanego 
wydarzenia. Na drugi dzień trafiliśmy już tylko na 
najbardziej opieszałe osobniki. Podsumowując nasze 
poczynania, dochodzimy do wniosku, że nie są one 
ogromnym osiągnięciem, ale małym krokiem ku 
polepszeniu warunków życia naszych płazów. Zaan-
gażowanie w ochronę płazów dzieci (uczniowie w wie- 
ku 7-12 lat) jest dla nas najpiękniejszą nagrodą 
i daje wiarę w piękniejsze, lepsze dla natury jutro” 
– relacjonują Sylwia Cytrynowicz, Anna Pruńska, 
Zespół Szkół w Lipowinie, Filia w Żelaznej Górze.

„Zajęcia przy oczkach wodnych dały możliwość 
bezpośredniego kontaktu z tymi zwierzętami i przyj-
rzenia im się z bliska. Wykorzystywaliśmy każdą na- 
darzającą się okazję, by uczniowie obcowali z tymi 
zwierzętami. Przy dwóch oczkach wodnych posadzi-
liśmy sadzonki drzew i krzewów, tworząc w ten sposób 
remizy, w których znajdą one cień i schronienie. 
Badaliśmy stan czystości wody i organizmy w niej 
żyjące. Napotkane osobniki były wnikliwie oglądane 
i kwalifikowaliśmy je do żab brunatnych lub zielo-
nych. Udało nam się znaleźć żabi skrzek, co wywołało 
duże poruszenie wśród uczestników wyprawy. Zaw-

sze postępowaliśmy humanitarnie i napotkane zwie-
rzęta wracały bezpieczne do miejsc swojego bytowa- 
nia. W działania przy oczkach wodnych włączane 
były także dzieci z klas I-III, by jak najwcześniej 
zainteresować je tą tematyką. Podczas jednych 
zajęć przy oczku wodnym udało nam się usłyszeć 
głos kumaka nizinnego, co sprawiło nam ogromną 
radość (w miejscowości Wardęgowo). Drugie oczko, 
do którego bez dodatkowych nakładów finansowych 
mogliśmy uczęszczać stosunkowo często i prowadzić 
przy nim obserwacje, znajduje się w miejscowości 
Lipinki. Zamierzamy wystąpić o jego oczyszczenie 
z uwagi na zarastanie go roślinnością…”- relacjonuje 
Elżbieta Kapusta, Szkoła Podstawowa w Lipinkach.

Przy współpracy ze szkołami zorganizowane zos-
tały wojewódzkie konkursy fotograficzne: ze Szkołą 
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Podstawową w Żelaznej Górze – konkurs „Nasze 
płazy”, ze Szkołą Podstawową nr 3 w Dobrym Mieś-
cie – konkurs „Wiosenne przebudzenie”, Szkołą 
Podstawową nr 3 w Lidzbarku Warmińskim – konkurs 
„Ptaki Warmii i Mazur”. Udział wzięło w nich ponad 
250 uczniów naszego regionu.

W czerwcu 2012 r. podsumowana została IV 
edycja wojewódzkiego konkursu „Z Robaczkiem Pod-
glądaczkiem poznajemy i chronimy różnorodność 
biologiczną”, który adresowany był do dzieci w wie-
ku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych. 
OCEE od wielu lat organizuje konkursy w ramach 
ogólnopolskiego programu „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, 
żeby ona pokochała nas”. Zadaniem nauczycieli 
było przeprowadzenie zajęć z dziećmi na temat 
różnorodności biologicznej oraz ich dokumentowa-
nie zdjęciami. Nagrody przyznano 15 przedszkolom 
i szkołom z Warmii i Mazur.

Relacje szkół

„Przeprowadzone zajęcia przyniosły dzieciom 
wiele radości, przedszkolaki nauczyły się poznawać 
przyrodę wieloma zmysłami, rozwinęły zaciekawie-
nie otaczającym nas światem roślin i zwierząt. Mam 
nadzieję, że umiejętność samodzielnego prowadze- 
nia obserwacji przyrodniczych przyczyni się do 
zdobywania wiedzy oraz rozwinie u małych przy-
rodników potrzebę dbania o wszystkie rośliny i zwie-
rzęta w najbliższym otoczeniu. Dzieci nauczyły się 
rozpoznawać i nazywać niektóre zwierzęta i rośliny 
występujące na łące. Wiedzą, że niektóre rośliny są 
pożyteczne i służą człowiekowi do leczenia różnych 
chorób. Po wycieczce na łąkę dzieci częściej sięgają 
po książki przedstawiające florę i faunę różnych 
ekosystemów” – relacjonuje Maria Oszutowska, 
Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu.

„Realizacja programu dostarczyła dzieciom wielu 
cennych informacji i pozytywnych przeżyć, ale co 
najważniejsze dzieci miały okazję obcować z przy-
rodą, podziwiać ją, rozumieć i szanować. Myślę, 
że czas spędzony na łonie natury przyczyni się do 

zachowania różnorodności biologicznej, ponieważ 
w dzieciach została zaszczepiona troska o środowis-
ko naturalne, zarówno o roślinność jak i mieszkańców 
poszczególnych ekosystemów. Czas spędzony na łonie 
natury to czas wygrany dla środowiska i dla dzieci” 
– relacjonuje Danuta Teperek, Szkoła Podstawowa 
w Słoneczniku.

W czerwcu podsumowany został wojewódzki 
konkurs plastyczny „Z Robaczkiem Podglądaczkiem 
poznajemy i chronimy różnorodność biologiczną”, 
którego organizatorami były: OCEE i Szkoła 
Podstawowa w Grabowie. Celem konkursu było 
zainteresowanie dzieci różnorodnością biologiczną 
w ekosystemie lasu, łąki, stawu, pola uprawnego oraz 
doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych i utrwalania jej na papierze dowolną 
techniką plastyczną. W konkursie wzięło udział 
14 przedszkoli i 16 szkół podstawowych naszego 
województwa.

Od wielu lat w szkołach i przedszkolach dużym 
zainteresowaniem cieszą się projekty związane z poz- 
nawaniem i ochroną przyrody ożywionej, w ramach 
których organizowane są zajęcia terenowe w nadleś- 
nictwach, parkach krajobrazowych, zajęcia w Muze- 
um Przyrody w Olsztynie, konkursy, akcje sadzenia 
drzew, zakładane są ogródki dydaktyczne. Relacje 
z tych działań można znaleźć na stronie Warmińsko 
-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl zakładka OCEE 
– „Wydarzyło się”.

Relacje szkół

„W ramach projektu „Podwodny świat SKRZATÓW” 
w Przedszkolu Niepublicznym „Skrzaty” w Olsztynie 
stworzone zostało „oczko wodne”. Głównym celem 
projektu było: podniesienie estetyki otoczenia przed-
szkolnego poprzez funkcjonalne i estetyczne oczko 

wodne; podejmowanie działań w celu urządzenia 
ogrodu przedszkola, tak aby dzieci mogły poznawać 
świat przyrody; rozszerzenie wiedzy przyrodniczej 
i rozwijanie indywidualnego zainteresowania. Dzieci 
miały swój udział w tworzeniu oczka wodnego m.in. 
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Festiwal Nauki – nauka kluczem do natury

Od 2010 r. OCEE zaprasza przedszkola i szko-
ły podstawowe do organizacji festiwali nauki, ma-
jących na celu m.in.: popularyzowanie wiedzy z dzie- 
dziny nauk przyrodniczych; rozbudzenie i rozwija-
nie wśród dzieci i młodzieży pasji poznawania 
świata i odkrywania reguł nim rządzących poprzez 
doświadczenia, eksperymenty, pokazy; prowadzenie 
bezpośrednich obserwacji, opisywanie obiektów oraz 

zjawisk fizycznych; pokazanie związku między wiedzą 
teoretyczną a praktyczną, jej wykorzystaniem w życiu 
codziennym; odkrywanie i rozwijanie talentów wśród 
uczniów; połączenie nauki z ciekawą zabawą itp. 
Festiwale nauki cieszą się dużym zainteresowaniem 
społeczności szkolnej, rodziców. Każdego roku bie-
rze w nich udział ok. 7000 osób.

W 2012 r. festiwal nauki odbył się pod hasłem 

uczestniczyły w sadzeniu roślin wokół oczka, w wysy- 
pywaniu kamyczkami miejsca przyległego do oczka. 
Dzięki tym wszystkim zmianom ogród stał się 
miejscem do bezpośredniej obserwacji, doświadczeń 
i eksperymentowania oraz terenem do organizowa-
nia zajęć i zabaw na świeżym powietrzu metodami 
aktywizującymi. Dzieci zyskały praktyczną wiedzę 
na temat sadzenia roślin wodnych, przybrzeżnych 
i ich pielęgnacji. Mają możliwość zgłębiać tajemnice 
„Podwodnego świata SKRZATÓW”. Projekt reali-
zowała Marta Jankowska, Przedszkole Niepubliczne 
„Skrzaty” w Olsztynie.

„Realizację projektu „Jak to pachnie! – zakładamy 
ogródek ziołowy” rozpoczęliśmy od zapoznania się 
z literaturą dotyczącą uprawy roślin, zakładania 
i prowadzenia ogrodów kwiatowych i ziołowych.

W salach dzieci wysiewały nasiona do skrzynek, 
zakładały zielone ogródki, pielęgnowały je, a potem 
dekorowały swoje potrawy. Część roślin czekała na 
posadzenie w ogrodzie.

Następnym etapem było wyznaczenie terenu na 
ogródek ziołowy i wykonanie gazonów na rośliny. 
Po wycieczce do Centrum Ogrodniczego gazony za-
pełniły się roślinami - ziołami. Pracownik Centrum 
oprowadził dzieci po różnych stoiskach, opowiadał 
o różnych roślinach, a w szczególności o ziołach, 
ich wartościach odżywczych i walorach smakowych. 
Przedszkolaki były zachwycone różnorodnością kwia-
tów i roślin, oglądały je, nazywały, porównywały, 
wąchały i same wybierały rośliny do przedszkolnego 
ogrodu. Zdecydowały, że będą to: oregano, rozmaryn, 
szałwia, kolendra, mięta. Dzieci obiecały, że będą 
opiekować się nimi, podlewać, pielęgnować”. Projekt 
realizowały Anna Tarnowska, Romualda Nowowiejska, 
Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie.

„Leśna edukacja to jeden z ważnych elementów 
edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Jon- 
kowie. Od kilku lat szkoła współpracuje z Nadleś-
nictwem Kudypy. Wspólnie podejmują wiele działań 
zmierzających do zwrócenia szczególnej uwagi 
uczniów na znaczenie i ochronę leśnych ekosyste-
mów. 11 i 12 czerwca uczniowie klas I-VI wzięli 
udział w warsztatach w Arboretum w Kudypach. 
Uczniowie poznali m.in. różne gatunki drzew i krze- 

wów występujących w różnych częściach strefy 
umiarkowanej. Dowiedzieli się, że każdy gatunek 
ptaka ma swój model budki, a ptaki nie tylko pięknie 
śpiewają ale również zjadają szkodniki drzew. 
W muzeum znajdującym się w siedzibie Nadleśnictwa 
poznali typowe gatunki zwierząt zamieszkujących 
nasze lasy. Wyjazd do Arboretum był dla uczniów 
nagrodą za zaangażowanie w wojewódzki konkurs 
„Festiwal Nauki…”, który został zorganizowany przez 
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Nagro-
da była sfinansowana przez WFOŚiGW w Olsztynie”. 
Projekt realizowała Małgorzata Świderska.

„Muzeum Przyrody w Olsztynie jest jednym 
z tych miejsc, które jest bardzo chętnie odwiedzane 
przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mi- 
łakowie. 15 kwietnia grupa 35 uczniów z klasy IVa 
i IVb udała się tam na zajęcia dydaktyczne dotyczą-
ce bioróżnorodności Warmii i Mazur. Podczas lekcji 
uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o mieszkańcach 
różnych środowisk naszego regionu. Uzupełnieniem 
zajęć było zwiedzenie wystawy. Przegląd rozpoczęliś-
my od mieszkańców naszych lasów: sarna, jeleń, da-
niel, dzik, wilk czy lis, to te zwierzęta, które dzieci 
doskonale rozpoznawały. Z ogromnym zaciekawie- 
niem przyglądały się największym współcześnie żyją-
cym ssakom Warmii i Mazur - żubrom. Równie cie- 
kawa okazała się wystawa ptaków. Zabawa edukacyjna 
Tropiciele pozwoliła na samodzielne wyszukiwanie 
ciekawostek dotyczących zwierząt znajdujących się na 
wystawie. Na zakończenie wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że jest to miejsce, które z pewnością jest warte, aby 
je zwiedzić, polecić innym i wrócić tu jeszcze raz” 
– relacjonuje Janina Drobnica, ZS-P Miłakowo.
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„Dlaczego tak się dzieje? Czemu to tak działa? 
Co się stanie, kiedy…? – eksperymenty, doświadcze-
nia i pokazy fizyczne”. Jego celem było uświadomie-
nie dzieciom, jak wiele otaczających ich przedmio-
tów i zjawisk związanych jest z fizyką; zachęcenie 
do obserwacji otaczającego świata i ciągłego stawia-
nia pytań wynikających z patrzenia na zjawiska 
i rzeczy dziejące się dookoła nas. Konkurs podsu-
mowano w Przedszkolu Miejskim nr 37 w Olsztynie, 
gdzie również zorganizowano stoiska z eksperymen- 
tami i doświadczeniami.

Relacje szkół

„Ważnym doświadczeniem dla grupy uczniów 
Szkoły Podstawowej w Małdytach była satysfakcja, 
jaką odczuwali widząc zainteresowanie młodszych 
i starszych kolegów. Nie wszyscy z nich są na co dzień 
„dobrymi uczniami”. Dzięki festiwalowi mieli okazję 
pokazać się kolegom i nauczycielom od trochę innej 
strony. A potem, po uprzątnięciu stanowisk, przyszło 
olbrzymie zmęczenie. Pierwszy raz mogli zobaczyć, 
jak to jest od tej drugiej, nauczycielskiej strony. Słodki 
baton był w sam raz na uzupełnienie nadwątlonych 
sił…” – relacjonuje Dariusz Łuczak, Szkoła Podstawo-
wa w Małdytach.

„Prowadzenie doświadczeń i przeprowadzanie 
eksperymentów na zajęciach przedszkolnych poz-
woliło zrealizować nie tylko cele poznawcze, ale 
również kształcące i wychowawcze. Była to doskona-
ła okazja do budzenia zainteresowań naukowych, 
rozwijania twórczej działalności i podnoszenia 
poziomu oraz zakresu wiedzy dzieci z dziedziny 
fizyki. Eksperymentując przedszkolaki miały okazję 
do nauki samodzielnego myślenia i wyciągania 
wniosków, rozwijały umiejętność rozwiązywania 
problemów w sposób twórczy czy wyrabiały 
umiejętność prowadzenia dyskusji, przedstawiania 
swoich racji popartych własnymi doświadczeniami. 
Dzięki eksperymentowaniu przedszkolak zostaje 
lepiej przygotowany do startu w kolejnych etapach 
nauczania. Poprzez rozwijaną umiejętność właściwej 
organizacji pracy przy wykonywaniu doświadczeń 
uczy się odpowiedniego przygotowania naukowego” 
– relacjonuje Katarzyna Kobusińska, Przedszkole 
Miejskie nr 31 w Olsztynie.

„My też będziemy odkrywcami i zabawimy 
się w naukowców”- z takim hasłem każda klasa 
Zespołu Szkół w Kobułtach razem z wychowawcą 
przygotowała doświadczenia i eksperymenty, które 
mogła zaprezentować przed swoimi kolegami pod-
czas Festiwalu Nauki. 

Uczniowie z pomysłem i dużą inwencją twórczą 
prezentowali przygotowane doświadczenia, a były to: 
„Pieprz i mydło”, „Woda ,szklanka i papier”, „Balon 
porusza samochód”, „Balon przyciąga papierki”, 
„Duch w butelce”, „Co i jak się dzieje?”, „Śpiewający 

ogórek”, „Samolot na powietrze”, „Statek w butelce”, 
„Tańcząca para”, „Woda tuczy”, „Zapalanie świeczki 
bez dotykania ogniem knota”, „Para wodna - implozja 
puszki” , „Lód instant”, „Triki z pieprzem i wodą”, 
„Niewidoczny list”, „Ciśnienie powietrza”.

W spotkaniu oprócz uczniów i nauczycieli wzięli 
też aktywny udział rodzice, którzy wspierali swoje 
dzieci w wykonywaniu doświadczeń i rozwiązywaniu 
zadań oraz przedstawiciel miejscowej Straży Pożarnej 
– relacjonuje Urszula Dziąba, Zespół Szkół w Kobułtach.

27 sierpnia i 27 listopada w Olsztyńskim Plane-
tarium i Obserwatorium Astronomicznym OCEE 
zorganizowało konferencje, w których udział wzięło 
ponad 100 nauczycieli. Tematem pierwszej były poka-
zy doświadczeń fizycznych „FIZYKA DLA SMYKA. 
Magnetyzm. Światło i kolor”, natomiast drugiej 
- „Daj się wciągnąć w wir nauki” - zjawiska zachodzą-
ce w środowisku wodnym. Każdy uczestnik pop- 
rzez samodzielne eksperymentowanie oraz doświad-
czenia prowadzone przez animatora obserwował 
ciekawe własności fizyczne i chemiczne wody. 
Każde z doświadczeń było na tyle proste i tanie, że 
bez problemu może zostać powtórzone w klasie. 
Uczestnicy poprzez eksperymentowanie poznali na-
turę wody: pryzmat cieczowy, nurek Kartezjusza, 
wir wodny, gęstość i lepkość cieczy, wirującą kulę, 
wirujący cylinder, wodny światłowód. Uczestnicy 
zwiedzili także nietypową, bo interaktywną wystawę 
złożoną z eksponatów: Wir wodny, Wodny światłowód, 
Wirująca kula, Wirujący cylinder, Nurek Kartezjusza, 
Lepkość i gęstość, Pryzmat oraz zestaw Iluzji optycznych. 
Eksponatom towarzyszyły opisy zjawisk, które moż- 
na było obserwować podczas zabawy.

W wielu szkołach i przedszkolach odbyły 
się pokazy naukowe „Fizyka dla Smyka”, które 
przeprowadzone zostały przez Akademię Nauki 
w Olsztynie. Odbyły się one w Szkole Podstawowej 
w Jonkowie, Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, 
Zespole Szkół w Bratianie, Publicznej Sześcioletniej 
Szkole Podstawowej w Suszu, Szkole Podstawowej 
w Szczęsnem, Szkole Podstawowej nr 10 w Olszty-
nie, Szkole Podstawowej w Olsztynku, Przedszkolu 



26

Pogoda i klimat

W 2012 r. dużym zainteresowaniem szkół cieszyła 
się także tematyka związana z pogodą i ochroną 
klimatu. Utworzone zostały ogródki meteorologicz-
ne, np. w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, 
w Szkole Podstawowej w Klęczkowie, w Zespole 
Szkół nr 1 w Nidzicy. Organizowane były wycieczki do 
stacji meteorologicznej w ramach Światowego Dnia 
Meteorologii, prowadzone były obserwacje pogody 
przez uczniów, np. Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Olsztynie, Szkoły Podstawowej 
w Jonkowie, Zespołu Szkół w Kolnie.

„Od wielu lat Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy aktywnie 
realizuje treści edukacji ekologicznej. W 2012 r. rea-
lizowany był projekt „Szkolna pogodynka – ogród 
meteorologiczny”. Ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie pozyskanych za pośrednictwem OCEE 
wykonano drewnianą stację meteorologiczną typu 
„domek” oraz zakupiono przyrządy pomiarowe służą-
ce do obserwacji elementów pogody: temperatury, 
wilgotności, ciśnienia powietrza, kierunku i prędkoś-
ci wiatru oraz ilości opadów atmosferycznych. Ze 
szkolnej pogodynki korzystają uczniowie szkoły 
podstawowej, gimnazjaliści, a nawet dzieci z grup 
przedszkolnych przy SP nr 1 oraz zainteresowani 
goście odwiedzający naszą „Jedynkę”. W ogródku 
meteorologicznym równocześnie  będą prowadzone 
obserwacje przejawów sezonowości w przyrodzie 
związanych z badaniem składników pogody. Oficjal- 
ne otwarcie stacji meteorologicznej odbędzie się wio- 
sna 2013 r.” – relacjonuje Elżbieta Orłowska – Ciszek.

„Zadanie „Budowa pomiarowej stacji pogody” 
rozpoczęliśmy od wyznaczenia miejsca na założenie 
stacji pomiarowej. Następnie zakupiliśmy materiały 
do budowy czyli drewno i metal. Za zakup drewna 
firma Dąb-Wel wykonała również konstrukcje drew-
nianą klatki. Jeden z uczniów zespawał z metalowych 
prętów stelaż pod zamocowanie drewnianego „domku”. 
Uczniowie z klasy pierwszej pomalowali klatkę białą 
farbą. Następnie zakupiliśmy przyrządy do pomia-
rów: termometry, wiatromierz, higrometry, deszczo-
mierz. Przyrządy zostaną zamocowane w drewnianej 
klatce. Całość zostanie otoczona drewnianym płot-
kiem i zainstalowana w części przyrodniczej szkoły. 
Otwarcie stacji pogody i wykonywanie pomiarów 
planujemy na początek nowego roku szkolnego” – 
relacjonują Iwona Gołębiowska, Krzysztof Wiśniewski, 
Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku.

Miejskim nr 37 i 40 w Olsztynie, Przedszkolu Miej-
skim w Górowie Iławeckim.

5 i 6 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Bis- 
kupcu odbyły się pokazy naukowe dla dzieci 
„Fizyka dla Smyka – magnetyzm”. W zajęciach 
uczestniczyło blisko 240 uczniów z 13 oddziałów. 

Uczniowie bawiąc się nowoczesnymi pomocami 
dydaktycznymi poznawali znane i nieznane im od-
krycia naukowe z zakresu magnetyzmu. Impreza 
odbyła się dzięki realizacji projektu „Magia i sztuka 
nowych odkrywców szuka”, który przygotował 
i zrealizował Bernard Czerwiński.

OCEE duży nacisk kładzie na edukację ekologicz- 
ną nauczycieli, uznając, że to oni mają największe 
możliwości wychowania młodego pokolenia w po- 
szanowaniu środowiska. Praca z nauczycielami jest 
jednym z najskuteczniejszych sposobów edukacji 
ekologicznej społeczeństwa. Każdego roku w szko- 
leniach udział bierze ponad 1000 nauczycieli z reg- 
ionu Warmii i Mazur. W 2012 r. dużym zainte- 
resowaniem cieszyły się nie tylko warsztaty tere-
nowe, których celem było poznanie walorów przy- 
rody ożywionej i nieożywionej, ale również związa-
ne z transportem rowerowym pt. „Rowerowa szkoła, 
czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa 
koła”. Realizowane one były w Olsztynie i Iławie 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności 
Społecznej „Młyn” i WFOŚiGW w Olsztynie oraz 

Zespołem Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
Wiele szkół organizowało festyny, rajdy rowero-

we, wzięło udział w obchodach Dnia bez Samochodu 
i w staraniu się o certyfikat „Rowerowa Szkoła”.

OCEE było współorganizatorem projektu „Ro-
werowa Szkoła”, w ramach którego 6 placówek 
otrzymało certyfikaty „Rowerowa Szkoła”: Zespół 
Szkół w Bratanie, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa nr 
7 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, Miejskie Przed-
szkole i Żłobek „Ekoludki”. Wyróżnienia otrzymały: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olszty- 
nie, Gimnazjum w Pieckach, Szkoła Podstawowa 
w Jonkowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku.
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Działalność Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazur-
skich z siedzibą w Giżycku jest ekologiczną orga-
nizacją pozarządową, działającą na obszarze 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich od 1991 r. 
W ciągu 22 lat zrealizowano wiele przedsięwzięć 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
Mazur, jednymi z nich były działania z zakresu 
edukacji ekologicznej na rzecz kształtowania 
proekologicznych postaw społeczeństwa. Od 
2000 r. działania te są realizowane w ramach 
przedsięwzięcia pn. Mazurskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Głównym 
celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej 
i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na ten 

cel przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne. 
Co roku realizowane są z powodzeniem m.in. 
zajęcia dydaktyczne, seminaria, wykłady, kon-
ferencje, szkolenia, kampanie i cykliczne akcje 
na rzecz środowiska lokalnego, konkursy o te-
matyce ekologicznej i przyrodniczej. Udzielana 
jest także pomoc finansowa podmiotom (głównie 
placówkom oświatowym) z obszaru działania 
Centrum na programy i projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej. MCEE prowadzi swoją 
działalność o oparciu o dotacje udzielane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Olsztynie, jak również sięga 
po środki finansowe z innych źródeł krajowych 
i zagranicznych. 

50 ton makulatury w III edycji akcji Drzewko za makulaturę

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie 
życie bez papieru. Jest on obecny niemal w każdej 
dziedzinie życia. Korzystamy z niego od narodzin do 
starości. Na papierze piszemy, służy jako izolator, 
chroni produkty przed zepsuciem oraz w czasie 
transportu, czy jako filtr służy przygotowaniu kawy 
i herbaty. Na każdym kroku towarzyszą nam książki, 
gazety, czasopisma, ulotki i druki. Trudno wyobrazić 
sobie życie bez papierów higienicznych: papieru 
toaletowego, pampersów, chusteczek higienicznych 
czy serwetek. Zużycie art. „papierowych” stale wzrasta, 
a ludzkość daleka jest od stylu życia szanującego 
zasoby naturalne. Co piąte ścięte na świecie drzewo 
trafia do fabryki papieru, a siedemnaście ze stu zuży-
tych do produkcji papieru drzew pochodzi z pierwot-
nych puszcz. Papiernictwo należy do największych 
eksploatatorów wody, dodatkowo do produkcji 1 tony 
papieru zużywa się tyle samo energii, ile przy produk-
cji tony stali. Jednocześnie papier jest wzorcowym 
przykładem materiału wielokrotnego użycia.

Trzy kroki na zmniejszenie zużycia papieru, a tym 
samym zasobów naturalnych i energii:
I.    Oszczędzać papier
II.  Papier używać sensownie, to znaczy po części 
używać powtórnie
III. Używać znacznie więcej papieru z makulatury, 
zwiększać odzysk makulatury, czyli zbierać ten cenny 
surowiec wtórny

Zwiększenie odzysku makulatury uzyskamy 
tylko w jeden sposób – zbierając ją i przekazując do 

punktów zbiórki surowców wtórnych. Sposobem 
na ograniczenie ilości makulatury zalegającej w ko-
szach na śmieci mieszkańców Regionu Wielkich 
Jezior Mazurskich jest organizowana od trzech lat 

przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 
w ramach działalności Mazurskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Giżycku – akcja pod hasłem „Drzewko 
za makulaturę”. Akcję organizuje Centrum wraz 
z Nadleśnictwem Giżycko. W akcji może wziąć udział 
każdy: ten kto zbiera makulaturę systematycznie 
oraz osoby, które są „pionierami’ w tej dziedzinie. 
Uczestnicy akcji za każde 15 kg oddanej makulatury 
(w określonym terminie wskazanym w regulaminie), 
mogą otrzymać jedną sadzonkę drzewa lub krzewu 
ozdobnego liściastego lub iglastego, odpowiedniego do 
przydomowych ogródków i na większe działki.
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Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Pod-
stawowych została zainicjowana w 2004 r. Olimpiada 
jest skierowana do wszystkich uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych Regionu Wielkich Jezior 
Mazurskich. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę 
z zakresu nauczania przyrody w szkołach podstawo-
wych oraz treści związane z ekologią i ochroną 
środowiska zawarte w programach innych przedmio-
tów nauczania, wzbogaconą o wiedzę poszerzoną na 

zajęciach w ramach kółek zainteresowań i własnych 
pasji uczniów. Konkurs obejmuje trzy etapy: I 
- szkolny, II – pośredni (pierwotnie powiatowy) i III 
- finał regionalny. W każdym z etapów uczniowie 
muszą wykazać się wszechstronną wiedzą rozwiązu-
jąc test składający się z 40 pytań. W etapie drugim 
dodatkowo wykonują zadanie praktyczne. Co roku 
w Olimpiadzie startuje średnio ok. 1 tys. uczniów 
szkół podstawowych. W 2012 r. uczestnicy konkursu 
musieli zmierzyć się z tematem: Świat roślin 
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków chronionych. I etap tj. 
eliminacje szkolne konkursu odbyły się 23 marca 
2012 r. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 
82 uczniów z 38 szkół. W II etapie, który składa się 

zawsze z dwóch części, uczniowie mieli za zadanie 
rozwiązać test, co miało miejsce w dniu 26 kwietnia 
w macierzystych szkołach oraz wykonać indywidu-
alną pracę badawczą pt. „Zielonym do góry”. Praca 
badawcza wymagała założenia i obserwacji hodowli 
roślinnej w określonych warunkach oraz sporządzenia 
sprawozdania. Do finału regionalnego IX edycji 
Mazurskiej Olimpiady zakwalifikowano 62 uczniów, 
którzy uzyskali wymagany minimalny rezultat z testu 
w II etapie oraz wykonali poprawnie pracę badawczą. 
W dniu 19 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Giżycku odbył się finał regionalny Olimpiady. 
W finale wzięło udział ostatecznie 60 uczniów. 
W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali 
test składający się z 40 pytań. 10 uczniów z najlep-
szym wynikiem z testu zostało zakwalifikowanych 
do części drugiej – ustnej. W części ustnej każdy 
uczeń w obecności komisji konkursowej oraz zebra-
nych opiekunów, nauczycieli i pozostałych finalis- 
tów, musiał udzielić odpowiedzi na dwa wylosowane 
pytania problemowe oraz rozpoznać po liściach 
gatunki trzech drzew i krzewów. Na końcowe wyniki 
Olimpiady składały się punkty uzyskane z testu i części 
ustnej finału. Ostatecznie I miejsce zajęła uczennica 
Szkoły Podstawowej w Wilkasach – Anna Ciepła. 

Każdy uczestnik finału regionalnego otrzymał 
dyplom oraz nagrodę, którą mógł wybrać sam spoś- 
ród przygotowanych. 
Nagrodą główną był 
tradycyjnie – rower, 
czyli ekologiczny śro- 
dek transportu. Nag- 
rody dla wszystkich 
uczestników finału 
konkursu ufundował 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.

IX Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

W 2012 r. akcja trwała od 1 czerwca do 20 
października. Wzięło w niej udział 50 instytucji (firm, 
placówek oświatowych) oraz 92 osoby indywidualne. 
Uczestnicy akcji zebrali łącznie 49.991 kg makulatury. 
Za zgromadzoną i przekazaną do punktu zbiórki 
surowców wtórnych makulaturę uczestnicy akcji 
otrzymali sadzonki krzewów i drzew liściastych 
oraz iglastych. Przekazanie roślin odbyło się 19 i 20 
października przy Izbie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
„Quercus” w Lesie Miejskim w Giżycku. Osoby, 
które stawiły się po odbiór swoich drzewek musiały 
przedstawić dokument przekazania makulatury do 
punktu surowców wtórnych. Łącznie do uczestników 

akcji trafiło ponad 3300 sadzonek. W ciągu trzech lat 
mieszkańcom Regionu WJM udało się zebrać 117 
ton makulatury (29 t w 2010 r. , 38 t w 2011 r. i 50 t 
w 2012). Najlepszymi zbieraczami okazali się ucz-
niowie szkół i wychowankowie przedszkoli, którzy 
chętnie biorą udział w akcji „czyszcząc” skutecznie 
zakamarki domów, mieszkań, garaży i piwnic z „pa-
pierowego” tworzywa. Wśród uczestników akcji byli 
też tacy, którzy przyszli odebrać jedną lub dwie 
sadzonki. Liczą się chęci i zrozumienie celowości 
organizowania tego typu przedsięwzięcia. Miejmy 
nadzieję, że trzy edycje akcji, które już za nami, to 
początek drogi do „zysku w odzysku”.
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Począwszy od 2010 r. Mazurskie Centrum Eduka-
cji Ekologicznej wprowadziło nową formę wyróżnie-
nia dla placówek oświatowych aktywnie działających 
w zakresie edukacji ekologicznej. Nagrodą dla szkół, 
które szczególnie angażują się w przedsięwzięcia 
realizowane przez MCEE oraz od lat prowadzą 
edukację ekologiczną wśród swoich uczniów i w śro-
dowisku lokalnym same realizując z powodzeniem 
własne projekty i programy edukacyjne z zakresu 
edukacji ekologicznej i przyrodniczej, były zajęcia 
terenowe w postaci rejsów dydaktycznych statkiem 
wycieczkowym po Jeziorze Niegocin i „Szlakiem 
Łabędzim” po Jeziorze Kisajno. W 2012 r. zajęcia 
odbyły się w czerwcu i we wrześniu, czyli poza głów-
nym sezonem turystycznym, kiedy na szlakach 
wodnych widać nieliczne białe żagle. Właśnie w tym 
czasie kiedy lato jeszcze nie pali słońcem i wczesną 
jesienią, kiedy jeszcze przyjemnie ciepło, można 

w pełni rokoszować się pięknem mazurskich jezior. 
W czerwcu odbyły się trzy zajęcia terenowe, w któ-
rych wzięło udział 135 uczniów z 3 szkół: ze Szkoły 
Podstawowej w Staświnach, Szkoły Podstawowej 
w Budrach oraz Gimnazjum Nr 1 w Giżycku. We 
wrześniu wyróżnieni zostali uczniowie (dokładnie 
315 uczniów) ze szkół podstawowych z Rynu, Bemowa 
Piskiego, Hejdyka, Miłek, Talek oraz uczniowie 
z Zespołu Szkół w Kruklankach i Gimnazjum w Bys-
trym. Podczas 2 godzinnych zajęć oprócz obserwacji 
przyrody, uczniowie zapoznali się z podstawowymi 
informacjami nt. walorów przyrodniczych i krajo- 

brazowych Regionu WJM oraz z zasadami bez-
piecznego żeglowania. Dodatkową atrakcją był 
quiz wiedzy przyrodniczej z atrakcyjnymi gadżetami 
i nagrodami. Rejsy dydaktyczne zorganizowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ahoj mazurska przyrodo! – zajęcia terenowe na mazurskich jeziorach

17 stycznia 2012 r. w Białej Galerii GCK odbyło 
się podsumowanie otwartego konkursu plastycznego 
„Mój Cud Natury na Mazurach” połączone z rozda-
niem nagród i otwarciem wystawy prac nagrodzo- 
nych i wyróżnionych. Konkurs polegał na wykonaniu 
i przedstawieniu do oceny pracy plastycznej, której 
tematem była unikalna przyroda Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich zasługująca na miano cudu natury. 
Konkurs był otwarty dla uczestników od 12 lat. 
Celem konkursu było przedstawienie wyjątkowych 
walorów przyrodniczych Regionu Wielkich Jezior 
Mazurskich, promocja udziału Wielkich Jezior 
Mazurskich w światowym plebiscycie na nowe siedem 
cudów natury, jak również poszukiwanie i ujawnia-
nie lokalnych talentów plastycznych. Na konkurs 
wykonano ponad 160 prac. Wiele z nich wykonano 
skomplikowanymi i pracochłonnymi technikami plas-
tycznymi z użyciem wielu materiałów pochodzenia 

naturalnego. W konkursie nagrodzono 22 uczestni-
ków w trzech kategoriach wiekowych. Wystawę 
otwartą podczas spotkania w GCK można było oglą-
dać do końca ferii zimowych. Konkurs zorganizo- 
wano i nagrody zakupiono ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.

Mój Cud Natury na Mazurach
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Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym pod hasłem „Co w trawie 
piszczy i po niebie lata – zwiastuny wiosny” został 
zorganizowany z początkiem 2012 r. W konkursie 
mogli wziąć udział wychowankowie przedszkoli 
(tj. grup starszych dzieci w wieku 5-6 lat) oraz uczniowie 
klas „0”, I-III szkół podstawowych z terenu działania 
MCEE. Konkurs polegał na wykonaniu i przed- 
stawieniu do oceny grupowej pracy: albumu lub 
formy przestrzennej, będącej rezultatem wiosennych 
obserwacji budzącej się do życia mazurskiej przyrody. 
Konkurs trwał od 8 lutego do 30 kwietnia, a został 
rozstrzygnięty 17 maja. Łącznie na konkurs wpłynęło 
118 prac grupowych z 63 placówek oświatowych, 65 
prac wykonali uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
a 53 wychowankowie przedszkoli i uczniowie klas „0”. 

Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kate-
goriach wiekowych: 1) wychowankowie przedszkoli 
(grupy starsze – dzieci 5-6 letnie) i uczniowie klas „0” 
2) uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz trzech 
kategoriach, biorąc pod uwagę formę pracy: 1) forma 
przestrzenna 2) album 3) plakat przestrzenny. W ocenie 
prac brano pod uwagę zgodność z tematem konkursu, 
samodzielność wykonania, poprawność użytych tech-
nik plastycznych, zaangażowanie i pomysł oraz estety-
kę wykonania. Ze względu na dużą liczbę otrzyma-
nych prac komisja konkursowa postanowiła przyz- 
nać aż 32 nagrody i wyróżnienia. Oficjalne podsumo-
wanie konkursu, prezentacja najlepszych prac oraz 
wręczenie nagród odbyło się 30 maja w Galerii Białej 
w Giżyckim Centrum Kultury. Konkurs zorganizowa-
no ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Co w trawie piszczy i po niebie lata – zwiastuny wiosny

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2012 
Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Ener-
gii dla Wszystkich Ludzi - International Year of 
Sustainable Energy for All. Wpisując się w ideę 
obchodów tego roku, MCEE postanowiło podjąć 
działania, których celem jest podniesienie świadomoś-
ci na temat znaczenia energii ze źródeł odnawial- 

nych i oszczędzania energii w życiu codziennym. 
W tym celu:
- z początkiem 2012 r. zorganizowano indywidualny 
otwarty konkurs plastyczny na plakat „Energia 
w naturze ukryta”,
- jesienią zorganizowano otwartą konferencję 
„Zielona Energia” oraz
- ogłoszono konkurs szkolny pod hasłem „SŁOŃCE – 
ZIEMIA – ENERGIA”.

„Energia w naturze ukryta”

Celem konkursu „Energia w naturze ukryta” 
była promocja odnawialnych źródeł energii w Reg-
ionie Wielkich Jezior Mazurskich oraz zwrócenie 
uwagi jego mieszkańców na rolę, jaką w rozwoju 
energetyki powinna odgrywać energia oparta na 
odnawialnych źródłach. Celem towarzyszącym 
konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy 
środowiska naturalnego w najbliższym okolicy oraz 

Obchody Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii
dla Wszystkich Ludzi
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kształtowanie umiejętności plastycznych uczestników. 
W konkursie złożono 189 prac. Łącznie w trzech 
kategoriach wiekowych nagrodzono i wyróżniono 24 
osoby. Przyznano nagrodę specjalną konkursu Grand 
Prix, która trafiła do Natalii Kozłowskiej z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Giżycku. 30 maja br. Giżyckie 
Centrum Kultury gościło laureatów konkursu, którzy 
otrzymali cenne nagrody, a w Białej Galerii GCK 
otwarto wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac. 
Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Konferencja „Zielona Energia”

26 października 2012 r. w sali konferencyjnej 
Portu Ekomarina w Giżycku odbyła się otwarta kon-
ferencja poświęcona tematyce pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, a w szczególności możliwoś-
ci gospodarstw rolnych w zakresie wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii. Konferencję 
zorganizowała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Spo-
łeczne „Mazurska Chata”. W tematykę pomp ciepła, 
ogniw solarnych, przydomowych wiatraków i małych 
biogazowni uczestników konferencji wprowadzili 
eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Ener-
getycznej Sp. z o.o.: Prezes Zarządu Andrzej Koniec-
ko oraz Ewa Cieślińska. Wśród słuchaczy obecni 
byli przedstawiciele administracji rządowej, lokal-
nych samorządów, nadleśnictw, instytucji i organiza-
cji zajmujących się turystyką, przedstawiciele szkół 
oraz producenci i przetwórcy żywności. 

„SŁOŃCE – ZIEMIA – ENERGIA”

Konkurs ogłoszono w październiku 2012 r. 
Zakończenie przewidziano na przełomie kwietnia 

i maja 2013 r. Celem konkursu jest: usystematyzo-
wanie wiedzy nt. pozyskiwania energii ze źródeł 
konwencjonalnych, zwrócenie uwagi na potrzebę 
oszczędzania energii w szkole i w domu, poznanie 
czym jest energia ze źródeł odnawialnych, poz-
nanie roli i znaczenia pozyskania energii ze źródeł 
odnawialnych, rozwijanie zainteresowań przyrodni-
czych i ekologicznych uczniów oraz uwrażliwienie 
na otaczające szkołę/dom środowisko naturalne, 
kształtowanie umiejętności organizacyjnych uczniów 
- szkolnych liderów działań. W konkursie mogą 
wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne Regionu Wielkich Jezior 
Mazurskich. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły, 
klasy, grupy szkolnych liderów lub koła zaintereso-
wań) jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ter- 
minie od 15.10.2012 r. do 15.03.2013 r. szkolnej 
kampanii nt. odnawialnych źródeł energii. Uczes-
tników konkursu obowiązywało zgłoszenie udziału 
w terminie do 15 listopada. Zgłosiło się 21 placówek, 
które otrzymały broszurę pt. „Co należy wiedzieć 
o odnawialnych źródłach energii” wydaną przez 
FOWJM w Giżycku.

W 2012 r. odbył się już dziewiąty z kolei Festiwal 
Ekologiczny „Czysty Powiat”, zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Festiwal ma na 
celu kreowanie właściwych postaw wśród dzieci 
i młodzieży wobec środowiska naturalnego jak 
również ugruntowanie wiedzy z zakresu ekologii, 
ochrony środowiska i przyrody. Mazurskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej od początku wspierało tą 
cenną inicjatywę i uczestniczyło w pracach jury 
organizowanych podczas Festiwalu konkursów. 23 
marca Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 
gościło ponad 320 uczestników I etapu Festiwalu. 
Wśród zaproszonych artystów byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno 
–wychowawczych, nie tylko z powiatu kętrzyńskie- 
go, ale także z całego regionu Warmii i Mazur. 

Jury nie miało łatwego zadania wybierając uczestni-
ków na finałowy koncert laureatów, który odbył się 
w Korszach 26 maja.

IX Festiwal Ekologiczny Czysty Powiat
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Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla 
Gimnazjalistów jest adresowany do uczniów klas 
I-III szkół gimnazjalnych Regionu Wielkich Jezior 
Mazurskich. Celem konkursu jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej i właściwych postaw mło-
dzieży wobec środowiska przyrodniczego, inspirowa-
nie do podejmowania inicjatyw oraz praktycznych 
działań w grupie na rzecz ochrony środowiska. Przed 
każdą edycją konkursu ustalany jest jego temat 
oraz udostępniany wykaz obowiązującej literatury. 
Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej jest dwu-
etapowy. I etap – szkolny - odbywa się jesienią we 
wszystkich gimnazjach, które przystąpiły do udziału 
w konkursie, II etap – finałowy - odbywa się zwykle 
tuż przed feriami zimowymi w styczniu lub w lutym, 
w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Tematem IV edycji zawodów były „Mazurskie lasy”.  
20 stycznia 2012 r. w Gimnazjum Nr 1 w Giżycku 
odbył się finał IV edycji konkursu. Uczestniczyło 
w nim 12 trzyosobowych zespołów zakwalifikowa-
nych wcześniej przez komisję konkursową I etapu. 
W I etapie konkursu wystartowali uczniowie z 30 
gimnazjów Regionu WJM. 28 drużyn szkolnych 
wyłonionych na podstawie wyników testu w I etapie 
wykonało pracę drużynową pt. „Czy znasz to drzewo/
krzew?”. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału 
zakwalifikowano 12 najlepszych drużyn wyłonionych 
na podstawie sumy punktów z testu i punktów za 
pracę drużynową. Podczas finału wszystkie zespoły 
przystąpiły do rozwiązywania testu składającego się 
z 20 pytań zamkniętych i otwartych. Zespół roz-
wiązywał wspólnie jeden test. Następnie każda dru-
żyna miała za zadanie udzielić ustnej odpowiedzi 
na 2 pytania problemowe oraz rozpoznać 3 gatunki 
drzew i krzewów. Po części ustnej jury podsumowało 
wyniki zawodów. Najlepszą drużyną okazała się 
młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie. 
Na zakończenie wręczono dyplomy i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. Oprócz nagród rzeczowych każdy 
uczestnik finału otrzymał gadżety FOWJM: torbę 
ekologiczną z logo kampanii „Pamiętajmy o jezio-
rach” oraz „smycze” z logo Regionalnego Konkursu 
Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Ponadto 
szkoły, z których uczniowie zajęli trzy pierwsze 
miejsca otrzymały albumy przyrodnicze.

Jesienią wraz z początkiem roku szkolnego 
2012/2013 MCEE rozpoczęło przygotowania do V 
edycji konkursu. Tym razem gimnazjaliści musieli 
zmierzyć się z tematem: „Wodny świat Regionu 
Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, rzeki i tereny 
podmokłe.” Temat zawierał następujące zagadnienia: 
zasoby wodne regionu (jeziora, rzeki, kanały), 
flora i fauna wodna, zagrożenia i ochrona wód. 
I etap konkursu (testu w szkołach) odbył się 26 
października. W V edycji konkursu wzięło udział 329 
gimnazjalistów. Najwięcej z klasy III - 146, następnie 
II - 124 i I – 59. W drugiej części I etapu konkursu 
wyłonione 24 trzyosobowe drużyny szkolne miały za 
zadanie przygotować pracę drużynową tj. prezentację 
multimedialną na temat „Jezioro jako ekosystem 
wodny”. Termin złożenia prac drużynowych ustalo- 
no na 7 grudnia. Finał V Regionalnego Konkursu 
Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów zaplanowano 
w styczniu 2013 r.

Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

Fotografia przyrodnicza i wakacyjna była przed- 
miotem konkursu „Zdjęcie z wakacji 2012”, 
w którym Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
wraz z Gazetą Giżycką przyznało swoje nagrody. 
Konkurs trwał od czerwca do jesieni, a 14 listopada 
w Białej Galerii Giżyckiego Centrum Kultury otwar-
to pokonkursową wystawę fotograficzną. W Białej 
Galerii można było zobaczyć zdjęcie nagrodzone 
przez mieszkańców Regionu Wielkich Jezior Mazur-
skich w głosowaniu sms-owym, czyli zwycięzcę tytu-
łowego „Zdjęcia z wakacji”, zdjęcia nagrodzone przez 

Gazetę Giżycką oraz prace nagrodzone przez 
Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Otwar-
cie wystawy było także okazją do oficjalnego 
podsumowania konkursu. W 2012 r. uczestnicy przed-
stawili ponad 200 zdjęć, które zostały wykonane 
podczas minionych wakacji w różnych zakątkach 
kraju i za granicą. Na wernisaż przybyli nagrodzeni 
i wyróżnieni, którzy odebrali atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez prywatnych sponsorów, Starostwo 
Powiatowe w Giżycku oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zdjęcie z wakacji 2012
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Konkurs trwał od kwietnia do listopada 2012 r. 
i polegał na przygotowaniu krótkiego filmu doku-
mentującego działania placówek oświatowych 
w zakresie edukacji ekologicznej. Mogły to być np. 
krótkie relacje z wydarzeń typu: konkursy przyrodni- 
cze i ekologiczne, różnorodne akcje przyczyniające 
się do ochrony środowiska naturalnego, przedstawie-
nia, happeningi, itp. Celem bezpośrednim konkursu 
było zaprezentowanie w ciekawy i interesujący sposób 
działań podejmowanych przez placówki oświatowe 
w zakresie prowadzonej edukacji ekologicznej. Celem 
pośrednim było propagowanie i promowanie działań 

przyczyniających się do zachowania środowiska 
naturalnego Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 
oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Na konkurs wpłynęło łącznie 11 prac: 
10 wykonanych przez uczniów szkół podstawowych 
oraz 1 przez gimnazjalistów. Podczas oceny prac komi-
sja konkursowa kierowała się głównie oryginalnością 
podejścia do tematu i pomysłowością autorów filmów. 
Dodatkowym elementem ważącym na werdykcie była 
jakość wykonanego filmu. Ostatecznie przyznano I, 
II i III miejsce oraz wyróżnienie – wszystkie w jednej 
kategorii: szkoły podstawowe.

Zielony obiektyw

Wieloletnia już kampania „Pamiętajmy o jezio-
rach…” ma na celu kreowanie modelu wypoczynku 
przyjaznego przyrodzie. Przypominanie o prawidło-
wym zachowaniu nad wodą oraz w lasach nabiera 
szczególnego znaczenia w miesiącach letnich, pod- 
czas wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowym ele- 
mentem kampanii jest edukacja i informacja nt. wa- 

lorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych 
i historycznych Regionu WJM. W 2012 r. w ra-
mach kampanii odbyły się spotkania z młodzieżą 
wypoczywającą nad mazurskimi jeziorami oraz 
zorganizowano konkurs w postaci EKO-KRZY-
ŻÓWKI. Podczas dwóch miesięcy zabawy z Eko-
krzyżówką wzięło w niej udział 131 uczestników. 
Nagrodzono – 58. Ekokrzyżówki ukazały się w Ga-
zecie Giżyckiej i na stronie internetowej Fundacji, 
czterokrotnie: 12 i 26 lipca oraz 9 i 23 sierpnia. 
Wśród osób, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę 
zostały rozlosowane cenne nagrody książkowe 
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej (albumy, 
atlasy, przewodniki, książki dla dzieci) oraz sprzęt 
sportowo-rekreacyjny, ufundowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. W konkursie wzięli udział nie tylko 
mieszkańcy Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, 
ale także wypoczywający turyści np. z Warszawy czy 
Kutna.

Kampania „Pamiętajmy 
o jeziorach” dotarła do 
Nowego Sącza. W dniach 
od 1 do 23 sierpnia br. 
w Wiosce Turystycznej 
Wilkasy k. Giżycka od- 
były się warsztaty przy-
rodnicze pod nazwą 
„Poznajemy florę i faunę 
Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich”. Warsztaty 
zorganizowano w ra-
mach projektu „Aktywnie 
w przyszłość” finansowane-
go z EFS. W ramach warsztów 185 gimnazjalistów 
z powiatu nowosądeckiego poznało Region WJM ze 
szczególnym uwzglednieniem walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych. Uczestnicy wzięli udział 
w zajęciach terenowych, w rejsie Łabędzim Szlakiem 
oraz odwiedzili Mazurskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Giżycku. W ramach wrsztatów odbyły 
się trzy spotkania z przedstawicielami Mazurskiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej, podczas których 
młodzież zapoznała się z systemem ochrony przyrody 
oraz gatunkami chronionymi flory i fauny występują-
cej na Warmii i Mazurach.

Wakacyjna kampania Pamiętajmy o jeziorach...
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W sezonie letnim 2012 MCEE wraz z Mazur-
skim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym kon-
tynuowało akcję pn. „Czysto na szlaku”, mającą na 
celu edukowanie mieszkańców i turystów w zakresie 
prawidłowego zachowywania się na wodzie oraz 
bezpiecznego żeglowania. Odbyło się kilka spotkań 

z użytkownikami wód jeziornych, głównie żeglarzami, 
podczas których ratownicy MOPR oraz pracownicy 
MCEE przekazywali stosowne wiadomości i mater-
iały edukacyjne. W ramach realizacji tej akcji wy- 
drukowane zostały ulotki, które przekazywano 
uczestnikom takich spotkań.

Czysto na szlaku – kampania na rzecz ekologicznego żeglowania
i usuwania znieczyszczeń z jachtów

W związku ze wznowieniem w 2012 r. Woje-
wódzkiego Programu „Rowerowa Szkoła, czyli edu-
kacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła” 
zostały zorganizowane warsztaty dla nauczycieli, 
podczas których przekazano niezbędne informacje 
nt. projektu oraz możliwości ubiegania się o Certyfi-
kat „Rowerowa Szkoła”. W warsztatach, które odbyły 
się w Mrągowie (28 marca) oraz w Giżycku (29 
marca) wzięli udział nauczyciele z przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Mazurskiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Temat programu 
„Rowerowej szkoły …” przybliżył Mirosław Arczak 
ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Młyn” 
w Olsztynie. W warsztatach, które odbyły się w Gi- 
życku pn. „Edukacja przyrodniczo-leśna na dwóch 
kółkach” (organizowanych wspólnie z Nadleśnictwem 
Giżycko), dodatkowym elementem spotkania była 
prelekcja Witosława Wyrobka przewodnika turys-
tycznego po Warmii i Mazurach nt. szlaków rowe-
rowych w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich oraz 

Stanisława Stelmasiewicza z Nadleśnictwa Giżycko 
nt. terenów prawnie chronionych, które znajdują 
się w pobliżu zaprezentowanych rowerowych 
szlaków. Głównym założeniem Wojewódzkiego 
Programu „Rowerowa Szkoła, czyli edukacja na rzecz 
środowiska może mieć dwa koła” było wspieranie 
upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk w zakre-
sie propagowania rozmaitych form wykorzystania 
roweru wśród społeczności lokalnych, ze szczegól- 
nym uwzględnieniem roli placówek oświatowych.

Warsztaty Rowerowa Szkoła

3 października w sali widowiskowej Giżyckiego 
Centrum Kultury odbyło się seminarium z cyklu 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie… - poznajemy parki 
krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego”. 
Seminarium było otwarte dla wszystkich miłośników 
przyrody Warmii i Mazur. Wśród słuchaczy byli 
nauczyciele i pedagodzy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i lokalnych samorządów, nadleśnictw 
oraz młodzież szkolna. Podczas spotkania zaproszeni 
goście z Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego przedstawili słuchaczom 
walory przyrodnicze i krajobrazowe obu parków 
oraz zaprosili do korzystania z oferty edukacyjnej. 
Seminarium zamknęło cykl spotkań pod hasłem 
„Cudze chwalicie swego nie znacie … – poznajemy parki 
krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego”, 
organizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej od 2005 r.

Ważnym punktem programu było także uroczyste 
wręczenie Nagród Zielonego Kaganka 2012. Semi-
narium urozmaiciły występy dzieci z Przedszkola 
Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, które 
wykonały wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej.

Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznajemy parki krajobrazowe
województwa warmińsko-mazurskiego
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Podczas seminarium „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie … - poznajemy parki krajobrazowe wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego” 3 października 2012 r. 
w Giżyckim Centrum Kultury, zostały wręczone 
Nagrody „Zielonego Kaganka 2012”. Nagroda “Zie- 
lonego Kaganka” została ustanowiona w 2002 r. 
z inicjatywy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Ma-
zurskich w Giżycku oraz Ełckiego Stowarzyszenia 
Ekologicznego w Ełku. Przyznają ją członkowie 
Kapituły: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- 
dowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Ma-
zurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku 
oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Jest to 
nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji 
ekologicznej oraz za systematyczną pracę z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Warmii i Mazur. Do grona wyróżnionych 
Nagrodą „Zielonego Kaganka 2012” dołączyły:
• Ewa Dulna nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Krutyni

• Alina Oleszczuk nauczycielka w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
• Izabela Puka nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Staświnach
• Jolanta Grzesiukiewicz nauczycielka
w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach
• Agnieszka Haponik nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Sypitkach
• Maria Klimowicz nauczycielka w Szkole Podstawo-
wej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Nagroda Zielonego Kaganka 2012

„Sprzątanie Świata” to międzynarodowa kampania 
odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend 
września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do 
ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństw państw całego świata. 
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jest 
koordynatorem akcji w Regionie WJM od roku 
1994, czyli od jej pierwszej edycji w Polsce. Fundacja 
wspiera w różny sposób uczestników sprzątania. 
Bezpośrednio: wyposażając grupy w worki na śmieci 
i rękawice ochronne; przydzielając tereny do sprzą-
tania na terenie Giżycka; zbierając zebrane śmieci 
i wywożąc je na wysypisko. Pośrednio poprzez 
wsparcie merytoryczne i finansowe zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki 
oświatowe. Koordynacja prowadzona w takim stop-
niu jest możliwa dzięki zaangażowaniu i pomocy 
gmin Regionu WJM oraz wsparciu finansowemu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej w Olsztynie oraz samorządów lo-
kalnych. Przed przystąpieniem do tegorocznej Akcji 
wyposażono 42 instytucje lub zorganizowane grupy 
w worki i rękawice. Przekazano 12 tys. worków oraz 
14,5 tys. rękawic. Materiały te za pośrednictwem gmin 
trafiły do placówek oświatowych, lokalnych organizacji 
społecznych i grup nieformalnych. Hasło tegorocznej 
19-tej Akcji „Kocham lubię szanuję nie śmiecę” 

nawiązywało do ludowej wyliczanki, która miała 
zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego 
świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać 
przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy 
szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci 
do lasu czy na pobocza dróg. Akcja „Sprzątania 
Świata” była przewidziana na weekend, ale w Regionie 
WJM trwała znacznie dłużej. Podobnie jak w latach 
poprzednich część placówek oświatowych i organizacji 
zapowiedziało przeprowadzenie szeregu działań edu-
kacyjnych na swoim terenie do końca września oraz 
jeszcze w październiku. W Giżycku i najbliższych 
okolicach najwięcej działań odbyło się 14 września 

Ponad 11 tys. uczestników Akcji Sprzątania Świata
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
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2012 r. tj. w piątek. Przed tym terminem do Fundacji 
zgłosiło się 14 grup (głownie dzieci i młodzieży 
szkolnej, ale nie tylko), którym przydzielono teren 
do sprzątania oraz wyposażono w worki na śmieci 
i wskazano miejsce gdzie należy zebrane śmieci zos-
tawić. Przygotowano także dodatkowe pojemniki na 
odpady. Najczęściej sprzątane tereny to plaże i te-
reny wokół jezior oraz parki i tereny zadrzewione. 
W sprzątaniu udział wzięli także członkowie Mazur-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy 

21 września umożliwili transport uczniów Gimnazjum 
w Wilkasach bezpośrednio na wyspy, które zostały 
posprzątane z zalegających śmieci. Sprzątaniu towa-
rzyszyły różnorodne działania edukacyjne, często 
wyprzedzające sam termin sprzątania jak również 
spotkania integracyjne klas szkolnych zakończone 
wspólnym ogniskiem. Dzięki pomocy Nadleśnictwa 
Giżycko oraz Giżyckiego Centrum Kultury takie 
spotkania odbyły się w Lesie Miejskim oraz na terenie 
Twierdzy Boyen. Do połowy października uczestnicy 
akcji składali sprawozdania z udziału w sprzątaniu. 
Na podstawie danych zebranych z 75 sprawozdań 
odnotowaliśmy udział ponad 11 tys. osób w akcji, które 
zebrały łącznie 206,7 m3 odpadów. Przypominamy, 
że sukcesem Akcji „Sprzątania Świata” nie jest ilość 
zebranych śmieci czy ilość uczestników, ale to, że 
akcji towarzyszą różnorodne działania edukacyjne. 
Działania te rozpoczynają się we wrześniu a kończą 
przed zimą. Dzięki tym działaniom i indywidualnemu 
zaangażowaniu koordynatorów w poszczególnych 
gminach i placówkach oświatowych świadomość 
ekologiczna mieszkańców Regionu WJM stale 
rośnie.

W ramach działalności edukacyjnej w 2012 r. 
Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej wyko-
nało dodruki kilku broszur, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród nauczycieli, dzieci i mło- 
dzieży. Broszury były rozpowszechniane do pla-
cówek oświatowych i instytucji współpracujących 
z MCEE oraz jako nagrody w konkursach i akcjach 
ekologicznych oraz przyrodniczych. Oto one:

• „Poznajemy parki krajobrazowe Warmii i Mazur” 
• „Bliscy znajomi - poznajemy drzewa i krzewy”
• „Co należy wiedzieć o odnawialnych źródłach 
energii”
• „Piękno Nieznane cz. I. Przewodnik po ścieżkach 
przyrodniczo-edukacyjnych Pojezierza Mazurskiego”
• „Piękno Nieznane cz. II. Przewodnik po ścieżkach 
przyrodniczo-edukacyjnych Warmii i Mazur”

Działalność biblioteki ekologicznej

Biblioteka ekologiczna MCEE działająca 
przy Fundacji w Giżycku posiadała w 2012 r. 
ponad trzy tysiące zarejestrowanych pozycji ksią-
żkowych, czasopism, broszur, map i encyklopedii 
multimedialnych. Zakupiono dla potrzeb biblioteki 
nowe książki, encyklopedie multimedialne i filmy 
przyrodnicze. Realizowano nadal prenumeratę 
czasopism: Poznajmy Las, Aura, Przyroda Polska, 
National Geographic, Przegląd Komunalny, Zieleń 
Miejska, Ogrody ogródki zieleńce, Eko i my. Ponadto 

do biblioteki trafiły też bezpłatnie broszury i ulotki 
o tematyce ekologicznej z różnych, współpracujących 
z Centrum instytucji, m.in. „Echa leśne” od Lasów 
Państwowych, czy z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju 
w Warszawie. Biblioteka była ogólnie dostępna. 
Głównymi odbiorcami byli studenci uczelni wyż-
szych, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, osoby do-
rosłe podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Bib-
lioteka wypożyczała książki lub udostępniała je na 
miejscu. Można było również wykonać kserokopię 
materiałów na miejscu korzystając ze sprzętu 
MCEE. W 2012 r. zaktualizowano także bazę danych 
biblioteki w oparciu o nowy program KOBI.

Prelekcje i konkursy szkolne

Podobnie jak w latach ubiegłych, i w roku 2012 
przedstawiciele MCEE kilkakrotnie uczestniczyli 
w prelekcjach i pogadankach na temat ochrony 

Działalność wydawnicza
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25 marca 2012 r. odbyła się w Olsztynie po raz 
dziewiąty uroczystość wręczenia wyróżnień Laury 
”Najlepszym z Najlepszych”. Podczas uroczystej gali 
zorganizowanej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, 
nagrodę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko 
-Mazurskiego, Jacka Protasa, odebrała Ewa Stajuda, 
Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich. Fundacja została wyróżniona w kate-
gorii „Ochrona środowiska”, za działalność na rzecz 
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, tj. realizację 
zadań inwestycyjnych oraz projektów z zakresu edu- 
kacji ekologicznej w ramach działalności Mazur-
skiego Centrum Edukacji Ekologicznej. W tej sa- 
mej kategorii nagrodę otrzymała także Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Laury 
„Najlepszym z Najlepszych” przyznawane są jako 
uhonorowanie osób i instytucji przyczyniających się 
do promocji regionu Warmii i Mazur w kraju i na 
świecie.

Laury Najlepszym z Najlepszych

W 2012 r. do Mazurskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Giżycku wpłynęło łącznie 218 
wniosków o wsparcie finansowe działań z zakresu 

edukacji ekologicznej. W I półroczu dofinansowano 
111 zadań, a w II półroczu 82 zadania. Łączna kwo- 
ta dofinansowania w 2012 r. wyniosła 154 100 zł.

Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
realizowanych przez placówki oświatowe i inne instytucje w 2012 r.

przyrody Regionu WJM oraz brali udział w pracach 
jury różnych konkursów i olimpiad ekologicznych 
organizowanych przez szkoły i instytucje działające 
na rzecz ochrony środowiska. Podczas tych spotkań 
dzieci, młodzież i dorośli zapoznawali się także 
z działalnością Centrum i Fundacji Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich. Spotkania takie odbyły się 
głównie w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
między innymi w Bibliotece Gminnej w Wydminach, 
Bibliotece w Zelkach, Miejskim Przedszkolu Nr 1 
z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, Zespole 
Szkolno-Wychowawczym w Giżycku oraz Miejskim 
Przedszkolu Nr 4 w Giżycku.
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Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne prowadzi 
działalność edukacyjną od 1994 roku. Od 1999 
roku współpracuje z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. W swoim dorobku ma szereg pro-
jektów edukacyjnych zarówno o zasięgu lokal- 
nym, krajowym jak i międzynarodowym. Od 
2005 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest 
w prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ełku, placówki oświatowej wychowania 
pozaszkolnego jednostki organizacyjnej Urzędu 
Miasta w Ełku. Głównym zadaniem Centrum 
jest propagowanie idei ekorozwoju oraz kształ- 
towanie społecznego poparcia dla ekologicznych 
działań samorządu. Zadanie realizowane jest 
poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej 
i przyrodniczej, rozwijanie turystyki i krajo-
znawstwa, inspirowanie ruchu ochrony środo- 
wiska, współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi oraz społecznością lokalną i regionalną, 
wspieranie i upowszechnianie idei samorząd- 

ności oraz wspieranie i promowanie inicjatyw 
samorządu lokalnego zmierzających do pod-
niesienia jakości środowiska i życia mieszkań- 
ców. W swojej ofercie Centrum proponuje: 
jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej dla przedszkoli, dzieci 
i młodzieży szkolnej, konferencje, seminaria, 
warsztaty dla dorosłych, wydawnictwa oraz 
festyny i konkursy.

W listopadzie 2012 roku Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku otrzymało nagrodę główną 
– statuetkę Warmińsko-Mazurskiej Nagrody 
Jakości za doskonałość zarządzania w kategorii 
organizacji edukacyjnych. Jest to jedno z waż-
niejszych wyróżnień przyznawanych przez 
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 
wyróżniającym się jednostkom. W konkursie 
ocenie podlega całokształt działalności jednos- 
tki, począwszy od jakości procesów zarządzania 
i skończywszy na jakości prowadzonej działal-
ności merytorycznej.

Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji wspólne-
go projektu Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego 
i partnerów z Czech, Austrii, Niemiec, Holandii 
i Hiszpanii. Dwie ostatnie wizyty partnerskie 
– w Niemczech i Austrii – były nie tylko okazją do 
dalszego pogłębienia współpracy, ale dostarczyły 
także uczestnikom wiedzy na temat różnorodności 
form ogrodów oraz możliwości ich wykorzystania 

w działalności edukacyjnej skierowanej do różnych 
grup odbiorców. Doświadczenie zdobyte przez 
partnerów w ciągu dwóch lat trwania projektu 
znalazło swój wyraz w produktach projektu: broszu-
rze online „Ogród – miejsce uczenia się przez całe życie” 
oraz filmie dokumentalnym „Gleba, bioróżnorodność 
i postrzeganie w edukacji dorosłych”.

Projekt Partnerski Grundtviga
Ogród – miejsce uczenia się przez całe życie    1.01 - 31.07

Zajęcia skierowane były do wszystkich uczniów, 
chcących pogłębić swoją wiedzę na temat świata 
przyrody w oparciu o przygotowane materiały i pomoce 
naukowe. Wspólne poznawanie kolejnych zagadnień, 
odkrywanie fascynujących tajemnic natury, pozwoliło 
uczestnikom na bardziej świadome ujrzenie przyrody. 
W zajęciach uczestniczyło ok. 3000 osób ze 106 grup. 
Były to głównie ełckie szkoły i przedszkola, jednak nie 
zabrakło grup z innych miejscowości, a były to: SP 2 
w Olsztynie, SP w Prostkach, Przedszkole „Jedynecz-

ka” w Olecku, 
ZS w Pisanicy, 
SP2 w Gołdapi, 
SP w Gąskach, 
SP w Stradu-
nach, Gimnaz- 
jum w Białym- 
stoku.

Zajęcia dydaktyczne Żyjemy w zgodzie z naturą    3.01 - 21.12
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Tegoroczne Zimowisko organizowane było z myślą 
o uczniach szkół podstawowych i w ciągu dwóch 
tygodni uczestniczyło w nim 45 osób. Zajęcia przy-
rodnicze „Tajemnice natury” poprzez pokazy, gry 
i zabawę pozwoliły rozwikłać tajemnice skrywane 
przez świat roślin i zwierząt, wodę, powietrze i glebę.

Dzieci mogły również uczestniczyć w kreatywnych 
zajęciach plastycznych dotyczących świata bajek 
i baśni. Uczestnicy Zimowiska wykonywali prace 
nawiązujące do scen i postaci z omawianych na zaję-
ciach bajek. Miłym zakończeniem zimowiska był „bal 
u króla”, na którym dzieci własnoręcznie wykonały 
deser i w rytmie miłej melodii mogły go skosztować.

Zimowisko Tajemnice natury i W krainie bajek i baśni    23.01 - 3.02

Wyjątkową wystawę fotograficzną można było 
oglądać przez ponad dwa miesiące w Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Ełku. Poprzez swoją pracę 
autor ukazał niecodzienną specyfikę miejsc trudno 
dostępnych, by uwrażliwić na unikalne piękno natury, 
a tym samym zachęcić do jej ochrony. Czarno-białe 
fotografie Romana Rogozińskiego wyeksponowały 
architekturę lasu, jego strukturę i kontrasty, grę 
świateł i cieni pozwalając przenieść się w cudowny 
świat przyrody.

Wystawa została zorganizowana przez Lasy 
Państwowe w ramach obchodów Międzynarodowego 
Roku Lasów pod patronatem Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych oraz patronatem artystycznym 
Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg 
Północno-Wschodni.

Wystawa fotografii Romana Rogozińskiego LAS    26.01 - 12.04

Dzięki finansowemu wsparciu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie wiosną i jesienią zostały rozdane małe 
granty na realizację projektów edukacyjnych w po-
wiecie ełckim i oleckim. W tym roku dofinansowane 
zostały 43 projekty na łączną kwotę ponad 16 tysięcy 
złotych. 

Dotacje pozwoliły na zrealizowanie wielu cieka-
wych pomysłów, zakup pomocy dydaktycznych oraz 
nagród w konkursach.

Ełckie Stowarzyszenie ekologiczne chciałoby 
podziękować za udział w programie następującym 
placówkom oświatowym: Przedszkole Samorządowe 
w Cimochach – „Jesień w parku. W świecie ptaków 
i zwierząt”– Renata Kozikowska; Przedszkole z Od-

działami Integracyjnymi w Olecku – „O czym szumią 
i jakie tajemnice kryją w sobie drzewa w parku i w lesie”, 
„Las rośnie dla nas - zapoznanie dzieci z wybranym 
środowiskiem przyrodniczym” – Elżbieta Czajewska; 
Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach – „Mali 
badacze przyrody” – Sylwia Balińska, „Wiosna na wsi” 
– Jolanta Waszkiewicz, Dorota Domańska, Wioletta 
Łęgowska; Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” 
w Ełku – „Ekologiczne wskaźniki”, „Ekologiczne 
skrzaty” – Emilia Kacperska; Miejskie Przedszkole 
i Żłobek „Ekoludki” w Ełku – „Przyroda daje życie”, 
„Woda źródłem życia ludzi, zwierząt i roślin” – E. Ste-
fanowska, A. Kardyńska, M. Mikłosz, B. Rusak, 
B. Chomik, J. Beziuk, M. Ż. Rejmer, A. Konopko, 
H. Błyszczek, A. Kossak, D. Żylińska, J. Kowalewska, 

Konkursy Małych Grantów                                22.02 - 22.03
Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego 2012    1.09 - 22.09
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J. Rydzewska, E. Chrzanowska, R. Hajdamach, J. 
Moritz, A. Parzych, A. Wysocka; Miejskie Przed- 
szkole „Niezapominajka” w Ełku – „VI Konkurs 
Międzyszkolny Ziemia Wyspa Zielona” – W. Modze-
lewska, E. Chodkiewicz-Deluga, B. Markowska, 
A. Pietrewicz, D. Domoradzka, M. Łepkowska, 
W. Werpachowska; Miejskie Przedszkole „Bajka” 
w Ełku – „Młody miłośnik przyrody”, „Przyroda budzi 
się do życia” – Aneta Niedźwiecka-Godlewska, Patry-
cja Krukowska, Iwona Piotrowska; Przedszkole 
Niepubliczne „Jedyneczka” – „Woda nasz skarb”, 
„Drzewa wokół nas” – Anna Lachowicz Miejskie Przed- 
szkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – „Przedszkolak 
mały i duży przyrodzie służy”, „Wiosenna przyroda 
wokół nas” – Maria Luty; Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Stradunach – „Międzygminny Konkurs 
Ekologiczny” – Jolanta Grzesiukiewicz; Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Prof. W. Szafera w Ełku – „VIII 
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pt. „Dobre rady 
na złe odpady” – Eleonora Sadowska, Katarzyna 
Matys; Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku – „Działaj 
z energią dla Klimatu” – Jolanta Smoleńska, „Zostań 
Eko-Asem” – Barbara Kubeł; Szkoła Podstawowa 
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – „O czym 
szumi las” – Agata Jureczka, „Woda źródłem życia” 
– Krystyna Gromotowicz; Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Jana Pawła II w Ełku – „Mali przyrodnicy” – Agnieszka 
Sitko; Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku – „Woda wokół nas”, „Las inspiracją twórców” 

– Elżbieta Orlik-Gogacz, Wojciech Jegliński; Zespół 
Szkół w Judzikach – „To, co nas otacza”, „Wiosenne 
przebudzenie” – Małgorzata Skrocka, Zespół Szkół 
Samorządowych w Chełchach – „Z ekologią na ty” 
– Magdalena Piela, „Eko – klasa” – Magdalena Piela, 
Lucyna Sitkowska; Zespół Szkół Samorządowych 
w Woszczelach – „Cztery żywioły” – Ewa Kamila 
Wielgat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach 
– „Prace badawcze młodego przyrodnika” – Halina 
Dembińska Zespół Szkół w Pisanicy – „Mali ekolodzy 
to my” – Aldona Runge; Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Nowej Wsi Ełckiej – „Szkolna Kampania „Segreguję 
- Mazury ratuję” – Agnieszka Szorc Ełckie Centrum 
Kultury – „Naturalne piękno – edycja III”, „Naturalne 
piękno – edycja IV” – Aneta Zamojska; Przedszkole 
Samorządowe w Kowalach Oleckich – „Przyroda w sło-
wa polskich poetów ubrana”, „Jesienni obserwatorzy” 
– Barbara Borys Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja 
w Ełku, INTERNAT – „Drugie życie… przedmiotów” 
– Alicja Tracichleb-Salik; Szkoła Podstawowa w Stoż- 
nem – „Poznajemy doświadczamy” – przyroda naszej 
okolicy” –Iwona Zaborowska Przedszkole Niepub-
liczne „Smyk” w Olecku – „Mali Przyrodnicy” 
– Ewa Borzeńska; Miejskie Przedszkole „Perełka” 
im. J. Brzechwy w Ełku – „… Na ratunek przyrodzie 
– ekologiczne rady na odpady” – Ewa Olszewska, 
Bożena Padiasek; Zespół Szkół Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Olecku – „A ja Ciebie 
Roślinko uprawiać będę!” – Elżbieta Orlik-Gogacz. 

W ramach działań Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w roku 2012 odbyły się pierwsze warsztaty 
decoupage’u dla nauczycieli. Warsztaty prowadzone 
przez Panią Ewelinę Tonderę cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i odbywały się cyklicznie. 
W 8 spotkaniach uczestniczyło łącznie 80 osób 
z 28 placówek z powiatu ełckiego, oleckiego i goł-
dapskiego. Podczas zajęć uczestnicy ozdabiali róż-
nego rodzaju przedmioty (deski, butelki, kubki, 
talerze, podkładki) za pomocą techniki decoupage’u, 
polegającej na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu 
go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się 
całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. 
W zamyśle miał on wyglądać jak namalowany. 
Chęci i zaangażowanie uczestników miały olbrzymi 
wpływ na przebieg warsztatów, których celem było 
rozwijanie umiejętności artystycznych, pasji ale 
przede wszystkim dawanie przedmiotom, pozornie 
niepotrzebnym, drugiego życia. Warsztaty pozwoliły 
opanować nie tylko podstawy tej oryginalnej tech- 
niki, ale też stworzyć własnoręcznie ozdobiony 
przedmiot, który wraz ze zdobytą wiedzą uczestnicy 
mogli zabrać do domu.

Warsztaty Decoupage’u
23.02, 15.03, 22.03, 12.04, 27.09, 18.10, 15.11, 13.12
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31 października dobiegła końca realizacja 
ośmiomiesięcznego projektu „Zielono nam – edukacja 
ekologiczna i przyrodnicza w Gminie Ełk”. Na projekt 
złożył się szereg działań, skierowanych do nauczycieli 
i uczniów z Gminy Ełk, mających na celu poprawę 
dostępu dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat do edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej:

1. Cykl czterech szkoleń „Metodologia prowadzenia 
edukacji ekologicznej i przyrodniczej”.

Uczestnikami szkoleń było 16 nauczycielek i nau-
czycieli z wiejskich szkół Gminy Ełk, a tematyka 
szkoleń objęła:
- przekazywanie treści edukacyjnych przy zachowaniu 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
- metody i techniki edukacji ekologicznej w zakresie 
„Małej ekologii”;
- metody i techniki edukacji przyrodniczej 
z wykorzystaniem zajęć terenowych;
- warsztaty „Człowiek i przyroda żyją w przyjaźni”.

2. Cykl szkoleń „Edukacja ekologiczna i przyrod-
nicza w praktyce”.

Szkolenia były przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 5 do 16 lat – uczennic i uczniów z gminnych 
szkół i przedszkoli. W 26 szkoleniach, prowadzonych 
przez trenerki edukacji ekologicznej i przyrodniczej, 
wzięło udział 477 osób.
Tematy szkoleń:
- Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii,
- Rok z życia bociana,
- Spójrz na las okiem ekologa,
- Dzięcioł - twórca dziupli,
- Zaprzyjaźnij się z płazami,
- Monitoring wód Jeziora Ełckiego,
- Tajemnicza woda, powietrze i gleba,
- Drzewa najbliższej okolicy,
- Ptaki drapieżne wokół nas,
- Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko.

3. Cykl szkoleń „Edukacja ekologiczna i przyrod-
nicza w Gminie Ełk”.

Szkolenia również były skierowane do dzieci 
i młodzieży z Gminy Ełk, jednak prowadzone były 
przez nauczycielki przeszkolone uprzednio w cyklu 
szkoleń „Metodologia prowadzenia edukacji eko-
logicznej i przyrodniczej”. W 16 szkoleniach, które 
odbyły się w Stradunach, Woszczelach, Nowej Wsi 
Ełckiej i Mrozach Wielkich, wzięły udział 323 oso-
by. Szkołom zaangażowanym w organizację szkoleń 
przekazane zostały również pomoce dydaktyczne.
Tematy szkoleń:
- O przyrodzie w przyrodzie,
- Moja najbliższa okolica,
- Badanie wody, gleby i powietrza najbliższej okolicy. 
Obserwacja flory i fauny występującej w pobliżu szkoły,
- Co w trawie piszczy i z drzewa spada,
- Co kryje w sobie las?,
- Co w lesie piszczy,
- Alternatywne źródła energii,
- Dlaczego las płacze,
- Posprzątajmy świat.

W ramach działania został również zorganizowany 
konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy Ełk 
„Przyroda wokół nas”.

4. Przygotowanie i druk scenariuszy zajęć z zakresu 
edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Uczestnicy cyklu szkoleń „Metodologia pro-
wadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej” 
przygotowali scenariusze zajęć, wydane następnie 
w jednej publikacji, tworząc w ten sposób materiały 
dydaktyczne do dalszych zajęć.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Projekt Zielono nam – edukacja ekologiczna
i przyrodnicza w Gminie Ełk    1.03 - 31.10

W ramach projektu odbyły się dwa działania:

KONKURS dla placówek oświatowych o zasięgu 
wojewódzkim na najciekawszy ogród, którego 
głównym celem było promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez zaangażowanie społeczności szkol-
nej w pracę nad własnym „zielonym zakątkiem”. Do 
konkursu przystąpiło 5 placówek z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

WARSZTATY dla nauczycieli biorących udział 
w konkursie na temat projektowania ogrodów, 
gatunków roślin itp., przeprowadzone zostały przez 
profesjonalnych instruktorów i architektów krajo-
brazu. Warsztaty miały na celu wsparcie uczestników 
w przygotowaniu konkursowych ogrodów. W war-
sztatach uczestniczyło 28 nauczycieli z 18 szkół 
i przedszkoli ełckich, a także z Gąsek, Mrozów 
Wielkich, Pogorzeli i Olecka.

Mój zielony zakątek    21.03 - 14.11
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Wszyscy zainteresowani egzotycznymi wyprawami 
mogli obejrzeć pokaz zdjęć Henryka Kupca, doku-
mentujących jego wyprawę do Laosu i Tajlandii. 
Na spotkaniu można było poznać zabytki, zwyczaje 
i przyrodę tych odległych krain. Autor opowiedział 

również, jak organizuje się 
taką wyprawę, na co należało 
się przygotować oraz z jakimi 
kosztami wiązała się taka 
forma rekreacji.

Złoty Trójkąt    31.03

Akcje sprzątania świata to moment, kiedy mie-
szkańcy Ełku mobilizują się i oczyszczają pobliskie 
tereny z góry odpadów.

W tym roku w wiosennym Sprzątaniu Warmii 
i Mazur oraz w jesiennym Sprzątaniu Świata wzięło 
udział prawie sześć tysięcy osób z 34 placówek. Do 
akcji włączyło się również kilka organizacji, m.in. 
Dom pod Kasztanami, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
czy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Odbyło się 
również sprzątanie dna Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk, 
które przeprowadzone zostało przez płetwonurków 
z klubu Humbak.

Niestety, jest mnóstwo osób, dla których sprzątać 
znaczy wziąć śmieci z domu i wyrzucić je w pierwszym 
lepszym lesie. Dlatego w tym roku znów został pobi-
ty niechlubny rekord w ilości zebranych odpadów. 
Łącznie zebrano ponad 6 ton śmieci.

Akcje sprzątania świata    19.04 - 21.04, 20.09

Po raz pierwszy w Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ełku odbyła się „Zielona Giełda”. Zainteresowani 
mogli wziąć udział w pogadankach dotyczących m.in. 
funkcji i nowoczesnego zagospodarowania ogrodów 
działkowych oraz prawidłowego cięcia drzew i krzewów 

owocowych. Podczas spotkania nastąpiła wymiana 
doświadczeń osób zajmujących się profesjonalnie i re-
kreacyjnie ogrodnictwem. Uczestnicy przystąpili do 
konkursu i otrzymali atrakcyjne nagrody. Chętne osoby 
mogły zakupić drzewka, kwiaty oraz nasiona.

Zielona giełda    28.04

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii jest naszą 
wspólna przyszłością, dlatego duży nacisk kładziemy 
na edukację dorosłych i dzieci w tym zakresie.

W maju i październiku 2012 roku odbyły się 
warsztaty z elementami metodyki dla nauczycieli 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z powiatów: ełckiego, goł- 
dapskiego i oleckiego. Trenerzy Warmińsko-Ma-
zurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie 
przygotowali kadrę pedagogiczną do prowadzenia 
zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

W ramach Uniwersytetu OŹE trenerzy prze-
prowadzili również zajęcia dydaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, podczas których opowiedzieli i pokazali 
w praktyczny sposób za pomocą modeli, w jaki 
sposób można wykorzystać słońce, wiatr, wodę czy 

biomasę. Uniwersytet OŹE cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Ogółem przeszkolonych zostało 

Uniwersytet Odnawialnych Źródeł Energii    22 - 24.05, 23 - 26.10
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Podczas warsztatów Eko Graffiti artyści Dariusz 
Paczkowski oraz Marcin Gręźlikowski zaprezentowa-
li młodym ludziom sposoby i techniki malowania. 
Młodzież z uwagą uczestniczyła w wykładzie dotyczą-
cym graffiti zaangażowanego społecznie na przykła-

dzie działań grupy 3fala, uzupełnionym pokazem 
slajdów. Szczególny nacisk podczas prezentacji kła- 
dziony był na zasady legalizacji graffiti, aby nie 
niszczone były zabytki, obiekty sakralne czy odno-
wione elewacje. 

Powstałe murale dotyczą najważniejszych zagad-
nień z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. 
Celem zadania było włączenie dzieci i młodzieży 
w działania, nakłonienie do refleksji, a w efekcie do 
zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia. Rezultat 
został osiągnięty, a nowe umiejętności uczestników 
zostaną na pewno wykorzystane w gminach, które 
wzięły udział w projekcie.

Promowanie zachowań proekologicznych poprzez 
działania artystyczne przyniosło uczestnikom dużo 
dobrej zabawy oraz uśmiechu. Wysoka frekwencja 
uczestników pokazała, że przekazywanie ważnych 
treści w ciekawy sposób daje dobre rezultaty. Do 
udziału w warsztatach zgłosiło się 12 szkół z gmin: 
Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, a w projekcie 
uczestniczyło 141 osób.

Warsztaty EKO Graffiti    11 - 16.06

37 nauczycieli i 323 uczniów z różnych poziomów 
nauczania.

Uzupełnieniem działań Uniwersytetu OŹE były 
konkursy: „Zielona energia” - konkurs plastyczny dla 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz 

„Przyroda źródłem energii odnawialnej” – konkurs 
na prezentację multimedialną lub fotoreportaż nt. 
wybranej instalacji OŹE. W konkursach wzięło udział 
141 osób. 

Zajęcia letnie odbywały się przez cztery letnie 
tygodnie. Wzięło w nich udział 59 osób z Ełku 
i okolic. Aby ułatwić dzieciom poznanie bogatego 
świata flory i fauny zajęcia opierały się na zabawie 
w otoczeniu przyrody z wykorzystaniem różnych 
form i metod rozwijania aktywności. Dzieci uczes- 
tniczyły również w grach i zabawach pozwalających 

na bliższe obcowa- 
nie z naturą, a tak- 
że rozwijających 
fantazję, wyobraź-
nię i myślenie twór-
cze.

Półkolonie letnie Czarodziejskie wakacje    02 - 27.07

Bioblitz czyli biologiczny nalot, odbył się w ramach 
ferii letnich. Ta forma poznawania przyrody polega 
na tym, aby w krótkim czasie odnaleźć i oznaczyć 
jak najwięcej gatunków na określonym terenie. 18 
uczestników różnymi technikami poławiało i obser- 
wowało owady, które żyją dookoła Centrum Eduka-
cji Ekologicznej. Dzieci również zobaczyły jak 
w łatwy sposób, za pomocą odczynników i sprzętów 
znalezionych w kuchni, można wyizolować DNA 
z rośliny. Całe doświadczenie przekonało jak bogate 
jest życie wokół nas.

Bioblitz    27.07
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Ju po raz trzeci odbyła się impreza kulinarna 
organizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej 
pn. „Frutti di Lago” w ramach projektu „Ełk 
– kulinarna stolica Mazur”.

Około 1000 uczestników obejrzało pokaz kulinar-
ny, który poprowadził kucharz Wojciech Charewicz 
– mistrz kuchni Warmii i Mazur z 2006 roku, 
a także wielki entuzjasta regionalnej kuchni polskiej 
i zdrowego żywienia. Pokaz odbył się pod hasłem 
„Żywność ma sycić, ale i leczyć”. Zaprezentował 
zebranej widowni proste sposoby na rozpoznawanie 
zdrowych produktów żywnościowych a także poka-
zał techniki kulinarne, które nie niszczą witamin, 
a poprawiają przyswajalność mikroelementów. Moż- 
na było również spróbować posiłków przygotowywa-
nych w trakcie pokazu. Pan Wojciech Charewicz 
serwował pyszne kanapki ze smalcem z białej fasoli, 
zupę rybną, ale największym powodzeniem cieszyły 
się pierożki z pokrzywą, które pozytywnie zaskoczyły 

swoim ciekawym smakiem. Wszystkie dania serwowa- 
ne były na naczyniach biodegradowalnych, wykona-
nych ze sprasowanych otrębów.

Imprezie towarzyszyło stoisko gier i zabaw, które 
prowadzone było przez wykwalifikowanych ani-
matorów. Udział w zabawach mogły wziąć zarówno 
dzieci jak i całe rodziny. Można było testować swoje 
zmysły, spróbować sił w sztuczkach cyrkowych lub 
też rodzinnie zagrać w dużego twistera.

Frutti di Lago    5.08

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
co roku jest wspaniałą okazją do zachęcenia miesz-
kańców Ełku, aby zmienili niekorzystne dla zdrowia 
i środowiska przyzwyczajenia i wybrali alternatywne, 

ekologiczne środki lo-
komocji: chodzenie pie- 
szo, jazdę na rowerze, 
korzystanie z komuni-
kacji miejskiej.

W ramach ETZT 
przeprowadziliśmy nas- 
tępujące działania:

IDĘ DO SZKOŁY 
- akcja dla dzieci i rodzi- 
ców – zamiast samocho- 

du wybierz spacer, rower lub komunikację miejską. 
Kolejnym działaniem wpisanym w tydzień zrówno-
ważonego transportu był RAJD ROWEROWY wokół 
Jeziora Ełckiego. 18 września w ogrodzie Centrum 
Edukacji Ekologicznej powstało MIASTECZKO 
ROWEROWE. Uczniowie reprezentujący szkoły 
podstawowe wzięli udział w turnieju sprawdzającym 
znajomość zasad ruchu drogowego i umiejętność 
poruszania się w ruchu miejskim. Tydzień zrówno-
ważonego transportu zakończył DZIEŃ BEZ 
SAMOCHODU - mieszkańcy Ełku mogli - okazując 
dowód rejestracyjny swego samochodu - bezpłatnie 
korzystać z komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Ełku, 
oraz uczniowie z Ełku i okolic chętnie włączali się do 
akcji, w której uczestniczyło ok. 500 osób.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu    16 - 22.09

Ełckie Spotkania z Filmem przyrodniczym odbyły 
się już po raz piąty. Tym razem filmy skierowane były 
na unikatową w skali Europy przyrodę zatrzymaną 
w kadrze. Prawie 570 osób, w tym dzieci i młodzież 
z 10 ełckich i oleckich placówek oświatowych z zapar-
tym tchem śledziły losy rodziny orlików i łosi, a także 
zapoznały się z historią powstawania największego 
parku narodowego w Polsce – Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Pokaz filmów odbył się nie tylko w Ełku, 
ale także w Olecku i Judzikach. W ramach V Ełckich 
Spotkań z Filmem Przyrodniczym odbyły się również 

warsztaty foto-
graficzno-fil- 
mowe, których 
efektem było 
s t w o r z e n i e 
kilku krótkich 
f i l m i k ó w 
za pomocą 
poklatkowych 
s e k w e n c j i 
filmowych.

V Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym    5 - 8.10
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Rękodzieło artystyczne jest coraz bardziej popu-
larną formą spędzania wolnego czasu i coraz więcej 
osób zajmuje się tym dla przyjemności. Ozdoby 
czy ubrania wykonane własnoręcznie są wyjątkowe 
i niepowtarzalne, jednak nie każdy miał możliwość 
poznania technik rękodzielniczych. Dlatego w trak- 

cie cyklu warsztatów zostały przedstawione i omówio-
ne tradycyjne techniki haftowania, szydełkowania, 
tkactwa oraz dziewiarstwa ręcznego. Warsztaty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczestniczki 
z ogromną ochotą przyswajały niezbędna wiedzę 
i wykonywały robótki ręczne.

Warsztaty z rękodzieła artystycznego    20, 27.11     4, 11.12

Celem warsztatów było skłonienie ludzi do zas-
tanowienia się nad konsekwencjami codziennych 
zakupów. Uczestnicy mogli przekonać się, jak ważny 
w dzisiejszych czasach jest temat świadomej konsum-

pcji. Dowiedzieli się, że podejmując poprawne decy- 
zje, możemy ograniczyć ilość produkowanych odpa-
dów, wspierać Sprawiedliwy Handel i producentów 
działających zgodnie z zasadami etyki.

Warsztaty Jak konsumujesz, tak żyjesz    29.11

Już siódmy rok Klub Miłośników Ptaków przyciąga 
chętnych obserwatorów do podglądania życia ro- 
dzinnego ptaków. Znalezienie miejsc siedlisk ptaków 
staje się coraz trudniejsze. W uprzemysłowionym świe-
cie spacery ornitologiczne są jedynym momentem, 
aby móc poznać otaczające nas dziko żyjące ptactwo.

Działania zrealizowane w 2012 roku:
14.01.2012 – VII Liczenie Ptaków Wodnych 
Zimujących w Ełku
28.01.2012 – VIII Zimowe Ptakoliczenie
10.03.2012 – Odtwarzanie siedlisk ptaków – trudny 
powrót do przeszłości
24.03 – Wiosenny spacer ornitologiczny
14.04.2012 – Czynna ochrona rezerwatowa na 
przykładzie Rezerwatu Mewia Łacha
28.04.2012 – Wycieczka do Biebrzańskiego Parku 
Narodowego
12.05.2012 – Majowy spacer ornitologiczny
09.06.2012 – Czerwcowy spacer ornitologiczny

23.06.2012 – Drugi czerwcowy spacer ornitologiczny
07.07.2012 – Lipcowy spacer ornitologiczny
15.09.2012 – Wycieczka do Biebrzańskiego Parku 
Narodowego
06.10.2012 – Spacer ornitologiczny – Europejskie 
Dni Ptaków
24.11.2012 – Prelekcja „Zima w kalendarzu 
ornitologa”

Klub Miłośników Ptaków

Albert Einstein powiedział, że gdyby znikły wszys- 
tkie pszczoły, ludzkość nie przetrwałaby czterech 
lat…. dlatego latem park Centrum Edukacji Eko-
logicznej wzbogacił się o 2 ule i 2 rodziny pszczół. 
Można je obejrzeć spacerując wzdłuż nowopowsta-
łej zielonej ścieżki zwiedzania. Nasze pszczoły to 
gatunek nieagresywny i spokojny, więc nie stwarzają 
zagrożenia zwiedzającym. Owady te nigdy nie atakują 
ludzi niesprowokowane. Krzątanie się przy kwiatach 
to nie jedyna zaleta tych owadów. Ludzie nauczyli się 

podbierać oraz wykorzystywać wszystko, co pszczoły 
wytwarzają i czym się dzielą w ulu. Bez nich zostałaby 
wokół nas pustynia. W przyrodzie zaledwie 20% 
roślin nie potrzebuje do rozmnażania owadów, reszta 
nie może się bez nich obyć – a w Polsce głównym 
zapylaczem jest pszczoła miodna. Przy ulach zostały 
postawione tablice edukacyjne, informujące o historii 
pszczelarstwa, o wyrobach pszczelarskich oraz o sa-
mych pszczołach i ich gatunkach.

Mini pasieka w parku Centrum Edukacji Ekologicznej
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1. W zajęciach edukacyjnych wzięło udział około 
3 tysięcy osób.
2. Przeprowadzonych zostało prawie 500 godzin zajęć 
edukacyjnych.
3. W zajęciach uczestniczyło 106 grup. Były to głownie 
placówki ełckie oraz SP 2 w Olsztynie, SP w Prostkach, 
Przedszkole „Jedyneczka” w Olecku, ZS w Pisanicy, 
SP2 w Gołdapi, SP w Gąskach, SP w Stradunach, 

Gimnazjum w Białymstoku.
4. Odbyło się 80 zajęć integracyjnych, w których uczes-
tniczyło prawie 2000 osób z 35 placówek i instytucji.
5. W warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli wzięło 
udział ok 180 osób spośród 55 placówek z powiatu 
ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.
6. We wszystkich akcjach uczestniczyło prawie 8000 
uczniów z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego.

CEE w liczbach

Budynek oraz park przy CEE są doskonałym 
miejscem na organizację spotkań szkoleniowych i im- 
prez plenerowych. Obszerny teren oraz dobrze 
wyposażone sale konferencyjne sprawiają, że coraz 
częściej otrzymujemy zgłoszenia o chęci organizacji 
imprez lub szkoleń. W 2012 roku na terenie Centrum 
Edukacji Ekologicznej zorganizowano:
- II Mazurskie Zimowe Loty Balonowe,

- Rozpoczęcie sezonu motocyklistów
- III Regionalny Zjazd Onkologiczny „Onkoludki 
2012”,
- Triathlon Ełk,
- Półmaraton Ełcki,
- Fiesta Kartofella,
- Kąpiele „Morsów”,
a także 16 szkoleń i konferencji.

Imprezy i szkolenia gościnne

Park wokół budynku to miejsce urokliwe i zaciszne. 
W miłym otoczeniu przyrody wielu chętnych spędza-
ło czas na spacerach i odpoczynku, pozwalające sobie 
na odrobinę relaksu. Można było również wspólnie ze 

znajomymi posiedzieć przy ognisku i upiec kiełbaskę. 
Przez cały 2012 rok ognisko w parku CEE płonęło 
ponad 80 razy. Gościliśmy na nich ok.2000 osób 
spośród 35 placówek i instytucji z Ełku i okolic.

Zajęcia integracyjne

Niemal każdy potrafi odróżnić po wyglądzie sosnę 
od brzozy. Również dobrze znamy zapach lilaków, 
zwanych powszechnie bzami, albo też urodę przydro-
żnych jabłoni i grusz. Jednak wiele roślin nie jesteśmy 
w stanie ani rozpoznać, ani nazwać. Dlatego już pra-
wie 100 osób zgłosiło się po odbiór bezpłatnego 
„Przewodnika po drzewach i krzewach Centrum Edu- 

kacji Ekologicznej ze scenariu-
szami zajęć”. Wszyscy zwiedzający 
mogli poznać i przyjrzeć się bli-
żej okazom rosnącym na terenie 
tutejszego parku. Jest to również 
forma zachęty do większej przy-
gody z bogatym światem roślin.

Przewodnik po drzewach i krzewach

Po raz kolejny, dzięki wystawie Polskiej Akcji 
Humanitarnej byliśmy „naocznymi świadkami” 
trudnej sytuacji mieszkańców Bliskiego Wschodu, 
spowodowanej długoletnim konfliktem między Izra-
elem a Autonomią Palestyńską. Autorem fotografii 
jest Kuba Kamiński, cykl został zrealizowany w Stre-
fie Gazy pod koniec 2010 roku.

W ramach ekspozycji przedstawiciele PAH: Filip 
Czerny oraz Marwan Bardawil opowiedzieli o lokal-
nym środowisku naturalnym, które jest w bardzo 
złym stanie ze względu na nieustający spór, problemy 
wodno-kanalizacyjne regionu oraz biedę. W spotka-
niu uczestniczyło 80 uczniów z ełckich szkół: Gimnaz- 
jum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz z Gimnazjum nr 3.

Wystawa fotografii Polsiej Akcji Humanitarnej
Strefa Gazy. Strefa Grozy    14.05 – 29.06
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3 stycznia - 18 grudnia
Zajęcia dydaktyczne „Żyjemy 
w zgodzie z naturą” Zajęcia z zakresu 
edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
dla uczniów szkół z powiatów: 
ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.
14 stycznia
VII Liczenie Ptaków Wodnych 
Zimujących w Ełku Spacer 
ornitologiczny w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
23 stycznia - 3 lutego
Zimowisko „Tajemnice natury” / 
„W krainie bajek i baśni” Gry i zabawy 
dla dzieci w czasie ferii zimowych.
26 stycznia - 12 kwietnia
Wystawa „Las” Wystawa fotografii 
autorstwa Romana Rogozińskiego.
28 stycznia
VIII Zimowe Ptakoliczenie w ramach 
akcji OTOP Spacer ornitologiczny 
w ramach Klubu Miłośników Ptaków.
22 lutego - 22 marca
Konkurs Małych Grantów 
ESE – Wiosna 2012 Konkurs na 
dofinansowanie małych projektów 
ekologicznych, skierowany do 
placówek oświatowych z powiatów 
ełckiego i oleckiego.
23 lutego - 13 grudnia
Warsztaty decoupage’u Warsztaty 
ozdabiania przedmiotów codziennego 
użytku.
1 marca - 31 października
„Zielono nam – edukacja ekologiczna 
i przyrodnicza w Gminie Ełk” Szkolenia 
z zakresu edukacji ekologicznej 
i przyrodniczej, skierowane do 
nauczycieli i uczniów z Gminy Ełk.
10 marca
„Odtwarzanie siedlisk ptaków - trudny 
powrót do przeszłości” Prezentacja 
w ramach Klubu Miłośników Ptaków.
21 marca - 20 czerwca
Wojewódzki konkurs „Przyroda 
źródłem energii odnawialnej” Konkurs 
na prezentację multimedialną lub 
fotoreportaż promujący odnawialne 
źródła energii, skierowany do 
uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.
21 marca - 20 czerwca
Wojewódzki konkurs „Zielona 
energia” Konkurs na plakat 
promujący odnawialne źródła energii, 
skierowany do przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych.
21 marca - 8 listopada
Wojewódzki konkurs „Mój zielony 
zakątek” Konkurs dla placówek 

oświatowych na najciekawszy ogród 
szkolny.
24 marca
Wiosenny spacer ornitologiczny 
Działanie w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
26 marca, 21 maja
Warsztaty „Mój zielony zakątek” 
Warsztaty na temat projektowania 
ogrodów, skierowane do uczestników 
konkursu „Mój zielony zakątek”.
31 marca
„Złoty Trójkąt” Pokaz zdjęć Henryka 
Kupca z jego wyprawy do Laosu 
i Tajlandii.
14 kwietnia
„Czynna ochrona rezerwatowa 
na przykładzie rezerwatu „Mewia 
Łacha” Prezentacja w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
19 - 21 kwietnia
Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 
Coroczna akcja sprzątania Ełku 
i okolic.
28 kwietnia
Zielona giełda Spotkanie dla 
właścicieli ogrodów działkowych, 
połączone z giełdą drzewek, kwiatów 
i nasion.
28 kwietnia, 15 września
Wycieczka do Biebrzańskiego Parku 
Narodowego Działanie w ramach 
Klubu Miłośników Ptaków.
12 maja
Majowy spacer ornitologiczny 
Działanie w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
14 maja - 29 czerwca
„Strefa Gazy. Strefa Grozy” Wystawa 
Polskiej Akcji Humanitarnej na temat 
sytuacji sanitarnej w Strefie Gazy.
22-24 maja, 23-25 października
Uniwersytet OZE Szkolenia dla 
uczniów i nauczycieli z powiatów: 
ełckiego, gołdapskiego i oleckiego 
na temat zalet odnawialnych źródeł 
energii.
9 czerwca
Czerwcowy spacer ornitologiczny 
Działanie w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
11-16 czerwca
EKO Graffiti Warsztaty artystyczne 
dla młodzieży z gmin: Ełk, Kalinowo, 
Prostki i Stare Juchy, promujące 
zachowania proekologiczne.
23 czerwca
Drugi czerwcowy spacer 
ornitologiczny Działanie w ramach 
Klubu Miłośników Ptaków.

2-27 lipca
Półkolonie letnie „Czarodziejskie 
wakacje” Zajęcia dla dzieci 
w czasie wakacji.
7 lipca
Lipcowy spacer ornitologiczny 
Działanie w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
27 lipca
BioBlitz dla dzieci Zajęcia 
zachęcające dzieci do poznawania 
gatunków roślin i zwierząt z ich 
najbliższego otoczenia.
5 sierpnia
Frutti di Lago Impreza
kulinarna w ramach projektu 
„Ełk – kulinarna stolica Mazur”.
1-22 września
Konkurs Małych Grantów 
ESE – Jesień 2012 Konkurs na 
dofinansowanie małych projektów 
ekologicznych, skierowany do 
placówek oświatowych z powiatów 
ełckiego i oleckiego.
16-22 września
Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu 
Akcja promująca formy transportu 
przyjazne dla środowiska.
20-22 września
Sprzątanie Świata. Coroczna akcja 
sprzątania Ełku i okolic.
6 października
Europejskie Dni Ptaków 2012  
Spacer ornitologiczny w ramach 
Klubu Miłośników Ptaków.
5-8 października
V Ełckie Spotkania z Filmem 
Przyrodniczym Pokazy filmów 
przyrodniczych połączone 
z warsztatami fotograficzno-filmowymi 
dla młodzieży i dorosłych.
20 listopada-11 grudnia
Cykl warsztatów z rękodzieła 
artystycznego Warsztaty z technik 
haftowania, szydełkowania, tkactwa 
oraz dziewiarstwa ręcznego.
24 listopada
„Zima w kalendarzu ornitologa” 
Prelekcja w ramach Klubu 
Miłośników Ptaków.
29 listopada
„Jak konsumujesz, tak żyjesz” 
Warsztaty na temat świadomej 
konsumpcji, zgodniej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.
8 grudnia
„Za chińskim murem” Prezentacja 
zdjęć Henryka Kupca z jego podróży 
do Chin.

KALENDARIUM
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Wsparcie finansowe placówek oświatowych
przez centra edukacji ekologicznej

W 2012 r. centra edukacji ekologicznej w dro-
dze konkursów (tzw. małych grantów) przekazały 
część środków finansowych na bezpośrednie 
wsparcie zadań z zakresu edukacji ekologicznej 

realizowanych głównie przez placówki oświatowe. 
Mapa przedstawia liczbę instytucji, które otrzyma-
ły takie wsparcie z każdego centrum z podziałem 
na powiaty woj. warmińsko-mazurskiego.
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„Sprzątam – segreguję – szanuję”
XII Akcja Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur

„Sprzątam, segreguję, szanuję” to hasło XII Akcji 
Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, która 
odbyła się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2012 r. Akcją 
o zasięgu wojewódzkim, pod honorowym patrona- 
tem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Jacka Protasa, koordynowały jak co roku 
centra edukacji ekologicznej w Elblągu, Olsztynie, 
Giżycku i Ełku. Po raz kolejny w działaniach 
ekologicznych uczestniczyły wspólnie społeczności 
szkolne, leśnicy, myśliwi i samorządowcy.

Zgodnie z przyjętym hasłem Akcji „Sprzątam 
– segreguję – szanuję”, szczególną uwagę zwrócono 
na potrzebę segregacji odpadów i zbiórkę surowców 
wtórnych. Podczas działań edukacyjnych wielokrot-
nie podkreślano, że dzięki odzyskowi surowców 
wtórnych oszczędzamy zasoby naturalne, energię, 
dbamy o czystość gleb, wód i powietrza, a szacunek 
do otaczającego środowiska powinien być punktem 
wyjścia działań, do których zachęcano. Ważnym 
elementem podejmowanych działań podczas Akcji 
była edukacja leśna prowadzona wespół z leśnikami 
i członkami kół łowieckich, którzy nierzadko peł- 
nili funkcję lokalnych koordynatorów, a zapo- 
czątkowana przez placówki oświatowe podczas Akcji 
w 2011 r.

W XII edycji Akcji „Wiosennego Sprzątania” 
wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców Warmii 
i Mazur, którzy zebrali rekordową ilość odpadów - ok. 
77 ton. Wśród „skarbów” jakie znajdywano w leśnych 
ostępach dominowały szklane, plastikowe butelki, 
worki jednorazowe, opony.

Odpady zbierano także ze zbiorników i cieków 
wodnych. M.in. 60 m3 odpadów zebrano podczas 
oczyszczania Łyny. Akcję zorganizowało Nadleśnic-
two Bartoszyce i Urząd Miasta w Sępopolu przy 
udziale Straży Granicznej w Sępopolu, Koła Węd-
karskiego „Kleń”, Bartoszyckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Ochotniczej Straży Pożarnej z Sępopo- 

la, Stowarzyszenia „Ożywić 
Łynę” oraz mieszkańców 
miasta i gminy Sępopol. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej zorga-
nizowało akcję ekologiczną „Pływaj z nami, czystymi 
rzekami – sprzątanie rzeki Drwęca”. W kajakach 
z workami na śmieci i rękawicami sprzątano odcinek 
rzeki Wel i Drwęcy. Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starych Jabłonkach oczyszczali ze śmieci 
brzegi jeziora Szeląg Mały. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Ol-
sztynie wspólnie z WFOŚiGW w Olsztynie i Olsztyń-
skim Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizo- 
wała lekcję biologii na żywo, czyli sadzenie lasu w Leś-
nictwie Dąbrówka. W przedsięwzięciu wzięło udział 
400 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

W Akcję Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 
włączyli się także olsztyńscy miłośnicy wycieczek 
rowerowych organizowanych w ramach projektu 
„Olsztyn. Aktywnie!”. Cykliści oprócz przebycia 
50-kilometrowej trasy wiodącej w okolicach Rezer-
watu Las Warmiński, uprzątnęli miejsca ze śmieci, 
które napotkali na swojej drodze.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Braniewie 
uczestniczyli w zajęciach terenowych ,,Lasy dla lep-
szego życia’’, które odbyły się na terenie Leśnictwa 
Żelazna Góra. Tę wyjątkową lekcję zorganizowali 
myśliwi z Koła Łowieckiego „Oręż” i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.

9 czerwca na plaży miejskiej w Giżycku odbył się 
piknik pod hasłem „Sprzątam, szanuję, segreguję” 
podsumowujący m.in. XII Akcję „Wiosennego 
Sprzątania Warmii i Mazur”. Piknik zorganizowała 
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz 
WFOŚiGW w Olsztynie. Spotkanie w Giżycku było 
okazją do nagrodzenia 106 najbardziej aktywnych 
uczestników Akcji. Statuetki, dyplomy i nagrody 
odebrali przedstawiciele szkół i przedszkoli z różnych 
zakątków naszego województwa. Wśród nagrodzo-
nych nie zabrakło także leśników i myśliwych. Piknik 
był także doskonałą okazją do wspólnej zabawy. 
Dla przybyłych przygotowano bowiem wiele atrakcji 
i niespodzianek. Można było sprawdzić swoją wiedzę 
m.in. z zakresu ekologii. Jak przystało na piknik nie 
mogło zabraknąć atrakcji dodatkowych– konkurencji 
ruchowych, jak też i pokazów w wykonaniu ratowni- 
ków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. W programie pikniku znalazło się wiele zabaw, 
w których chętnie uczestniczyły dzieci angażując „przy 
okazji” swoich rodziców. Była to świetna okazja do 
poszerzenia swojej wiedzy o otaczającej nas przyro-
dzie i zdobycia interesujących nagród.
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Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej adresowana jest 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Pol-
sce. Głównym jej celem jest popularyzacja problema-
tyki ekologii oraz kształtowanie właściwych postaw 
młodzieży wobec środowiska przyrodniczego. 

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, 
wojewódzkiego i centralnego. Na każdym etapie eli-
minacji od uczestników wymagana jest znajomość 
bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska 
oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyj- 
nych związanych z ekologią i środowiskiem przy-
rodniczym w Polsce i na świecie.

Merytorycznym organizatorem i patronem Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gos-
podarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu 
Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony 
Przyrody. Główny Komitet odpowiada za organizację 
całej Olimpiady w Polsce, między innymi opracowuje 
zestawy pytań i zadań na każdy etap eliminacji, 
organizuje etap centralny i koordynuje pracę Wo-
jewódzkich Komitetów. Na Warmii i Mazurach od 
lat za organizację OWE, w tym za przeprowadzenie 
eliminacji wojewódzkich, odpowiadają Centra Edu-
kacji Ekologicznej z Elbląga, Giżycka i Olsztyna. 
W związku z powyższym na terenie Warmii i Mazur, 
eliminacje wojewódzkie odbywają się, co roku 
w innym miejscu. 

Finał wojewódzki XXVII Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej w Elblągu

W roku 2012 organizatorem finału wojewódzkiego 
na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 
– Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy 
wsparciu finansowym ze strony Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 

Patronat honorowy nad etapem wojewódzkim 
objął rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu, prof. dr  hab. inż. Zbigniew Walczyk. 

W sobotę 21 kwietnia drzwi PWSZ w Elblągu  
stanęły otworem dla 89 młodych ekologów, którzy 
w styczniu zostali wyłonieni spośród 1690 uczestni-
ków etapu szkolnego, z 40 szkół ponadgimnazjalnych 
z całego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Eliminacje wojewódzkie, tradycyjnie składały się 
z dwóch części: pisemnej w formie testu oraz części 
ustnej. Do etapu ustnego zakwalifikowano 12 naj-
lepszych uczestników, którzy uzyskali minimum 70% 
poprawnych odpowiedzi na pytania testowe. Część 
ustna oparta była na 12 losowanych zestawach pytań 
problemowych. Każdy zestaw składał się z sześciu 

pytań, na które każdy z uczestników odpowiadał 
publicznie.

Zmagania młodzieży oceniała komisja złożona 
z prawdziwych specjalistów - pracowników naukowych 
PWSZ w Elblągu, przedstawicieli parków krajo-
brazowych, centrów edukacji ekologicznej i nadleś-
nictw z naszego województwa oraz takich instytucji, 
jak: RDOŚ, WFOŚiGW i Urząd Marszałkowski 
w Olsztynie. Pracom komisji przewodniczył dr Czes-
ław Nitecki z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wyniki uzyskane przez każdego uczestnika w części 
pisemnej i ustnej były sumowane i stanowiły podstawę 
do wytypowania siedmiu uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższy wynik, do uczestnictwa w eliminacjach 
III stopnia – etapu centralnego. 

W finale centralnym XXVII OWE Warmię 
i Mazury reprezentowali następujący uczniowie:

1. Kinga Szczepaniak z II LO w Elblągu
2. Karolina Morska z I LO w Giżycku
3. Joanna Potaś z I LO w Piszu
4. Miłosz Gołębiowski z LO w Lidzbarku
5. Marta Banach z ZSO w Iławie
6. Monika Tabor z II LO w Elblągu
7. Maciej Rusiłowicz z IV LO w Olsztynie

Reprezentanci naszego województwa na szczeblu 
centralnym osiągnęli wielki sukces. Zwyciężczynią 
XXVII edycji OWE została Monika Tabor, uczennica 
II LO w Elblągu. Druga uczennica z tego samego 
liceum, Kinga Szczepaniak zajęła V miejsce i również 
znalazła się w gronie laureatów.

Obie uczennice za swoje osiągnięcia zostały uho-
norowane wieloma nagrodami rzeczowymi, a decyzją 
Zarządu  WFOŚiGW w Olsztynie, który od wielu 
lat z wielkim zaangażowaniem wspiera edukację 
ekologiczną dzieci i młodzieży, również nagrodą 
pieniężną.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

tel. 89 522-02-00 / -10/ -20/ -30
fax 89 522-02-09

info@wfosigw.olsztyn.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie istnieje od 1993 r. 
Stanowi samodzielną instytucję finansową, której zadaniem jest kreowanie i realizacja 
polityki ekologicznej państwa poprzez współfinansowanie działań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Wspomaga finansowo proekologiczne inwestycje i projekty, 
realizowane m.in. przez samorządy, jednostki budżetu państwa, organizacje pozarządowe 
oraz podmioty gospodarcze.

Główną przesłanką utworzenia Wojewódzkiego Funduszu było wydzielenie publicznych 
środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i kierowanie ich 
na cele bezpośrednio związane z inwestycjami proekologicznymi. Środki Funduszu stały się 
ważnym instrumentem realizacji długotrwałej strategii ochrony środowiska. Podstawę 
wyboru zadań dofinansowywanych przez Wojewódzki Fundusz stanowią: Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Lista Przedsięwzięć 
Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie, zatwierdzana corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu. Zasady, organizację 
i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu w 2012 roku określał Statut nadany przez 
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W roku 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska obchodzi Jubileusz 20-lecia 
swojego istnienia. Dzięki swojej działalności oraz środkom krajowym i unijnym zbudowano 
w wielu miastach i wsiach kanalizację, oczyszczalnie ścieków oraz kotłownie i instalacje 
grzewcze. Efekty współpracy Funduszu z beneficjentami widać wszędzie - od miasta po gminę, 
od przedszkola po uczelnię wyższą. Fundusz stał się wypróbowanym partnerem  nie tylko dla 
samorządów, ale także m.in. dla organizacji pożytku publicznego. Można śmiało stwierdzić, 
że współpraca i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu - poprawy stanu 
środowiska - przynoszą pożądane efekty. 
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