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Sprawozdanie z realizacji zadania: 

Opis: 

I. Całoroczne działania informacyjne 

1. Strona Internetowa CIEE oraz pozostałe strony i bazy Internetowe Centrum 

Zadanie polegało na utrzymaniu stron internetowych niosących ze sobą konkretne wartości merytoryczne 

i informacyjne. PZPK ze względów bezpieczeństwa podjął decyzję o zamknięciu strony internetowej 

infoekopomorskie, nie aktualizowanej od roku 2012. Strona została zarchiwizowana i zamknięta w lipcu. 

II. Całoroczne działania edukacyjne                                                                                                           

1. Warsztaty 

A. Całoroczny cykl warsztatów dla szkół - grup zorganizowanych 

Pokazowe warsztaty edukacyjne, związane z ochroną przyrody i środowiska. Tematyka zajęć jest publikowana 

na stronie w zakładce „Oferta edukacyjna” i przekazywana do szkół i nauczycieli na początku roku szkolnego. 

B. Warsztaty dla indywidualnych odbiorców - nauczycieli, edukatorów, dorosłych, rodzin… 

• Cykliczne „spotkania czwartkowe” w formie prelekcji lub spotkań terenowych. Tematem 

przewodnim były istotne i aktualne zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe. 

• CIEEkawi świata – cykl spotkań przyrodniczo-podróżniczych, podczas których prelegenci dzielili się 

swoimi opowieściami z podróży do miejsc przyrodniczo cennych. Poruszali także tematy związane 

z wpływem turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy. 

• Naturalnie przygoda – cykl warsztatów dla rodzin z dziećmi, przeprowadzony przez zespół CIEE oraz 

współpracowników. Zajęcia w zielonych przestrzeniach, także blisko miasta, pokazywały, że przyroda 

„tuż za progiem domu” może być zachwycająca i różnorodna. 

• „Akcja karmnik!” – cykliczne edukacyjne obrączkowanie ptaków przy karmniku, prowadzone 

w ramach ogólnopolskiego projektu zbierania danych na temat zimujących ptaków. 

• Warsztaty rodzinne „Zmontuj zwierzakom budkę/karmnik!” – uczestnikami spotkania 

w Pozytywnej Szkole Podstawowej były rodziny z dzielnicy Kokoszki, a warsztatu na terenie 

Rodzinnych Ogródków Działkowych na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku byli działkowcy. Podobnie 

jak w roku poprzednim w akcji wzięło też udział ISE Chełm. 

• W ramach XVII edycji autorskiego projektu „Dojrzały smak przygody” odbyło się 18 warsztatów 

terenowych dla seniorów, obejmujących obszar województwa pomorskiego. 

• Warsztat „A co Ty możesz zrobić dla bioróżnorodności?”. Podczas warsztatu stworzono remizę dla 

dzikich zwierząt przy XII Sportowym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego w Gdańsku. 

• Warsztat dla nauczycieli i edukatorów NATURAlnie recykling, prowadzony przez artystę plastyka, 

polegał na poddaniu ręcznej obróbce materiałów pochodzących zarówno z  recyklingu jak i tych 

naturalnych, np. otoczaków. Odpowiednio przetworzone i połączone elementy utworzyły nowe formy 

przestrzenne inspirowane naturą. Zajęcia były wernisażem ekspozycji unikatowych prac. 

• Warsztaty z emisji. W odpowiedzi na zapotrzebowanie edukatorów i nauczycieli, spowodowane 

przerwami w regularnym mówieniu w okresie pandemicznym, zorganizowano dwuczęściowe warsztaty 

z emisji głosu. 

• Warsztat „Fotografia przyrodnicza” składał się z trzech uzupełniających się części (I - wprowadzenie 



teoretyczne – podstawy fotografii, kadrowanie, trójpodział, warunki oświetleniowe, ustawienia aparatu, 

etyka, II – plener fotograficzny na terenie Doliny Samborowo, III – podsumowanie, przegląd wybranych 

fotografii powstałych podczas pleneru, wymiana doświadczeń i sugestii). 

• Terenowy i praktyczny warsztat „Dzika kuchnia” dla nauczycieli i edukatorów, z elementami zielarstwa 

i bushcraftu. 

• Spotkanie autorskie dla rodzin z dziećmi „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny?” 

z Mikołajem Golachowskim, biologiem i podróżnikiem, doktorem nauk przyrodniczych. 

• 2 warsztaty terenowe dla osób dorosłych „Natura życia i natura w życiu” (w planach zapisane jako 

„niezłe ziółko”) poprowadzone przez zielarkę, naturoterapeutkę. 

• Warsztaty ornitologiczno-ceramiczne „Poidełka dla ptaków D.I.Y.” zrealizowano w formie 2 spotkań. 

• Warsztaty ornitologiczno-pirograficzne „Wypalanie w drewnie” odbyły się w dwóch turach. 

• Na potrzeby realizowanej działalności edukacyjnej zakupiono książki przyrodnicze. 

2. Konkursy 

• W 2022 r. odbyła się XVIII edycja konkursu „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”, realizowanego 

w trzech kategoriach wiekowych - przedszkola, nauczanie początkowe, klasy IV-VI szkół 

podstawowych, z Trójmiasta i gmin ościennych. 

• Zorganizowano III edycję konkursu „Mem przyrodniczy”. 

• Zrealizowano IV edycję konkursu fotograficznego „Pareidolia w naturze”. 

• W celu zaangażowania stałych odbiorców i dotarcia do nowych obserwujących profil Centrum 

zorganizowano 3 nieplanowane mini konkursy na profilu CIEE na Facebooku. 

3. Akcje edukacyjne  

A. Przedsięwzięcia z udziałem CIEE (CIEE nie jest organizatorem) 

Centrum jest zapraszane przez różne instytucje do udziału w organizowanych przez nie akcjach 

prośrodowiskowych. Jest to okazja do zaprezentowania oferty działań, promocji PZPK, a także kreowania 

pozytywnych postaw wobec środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

B. Wystawy 

Sala ekspozycyjna w siedzibie CIEE daje możliwość prezentowania wystaw artystyczno-przyrodniczych. 

C. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony przyrody 

i środowiska 

Zespół CIEE podczas całorocznej działalności edukacyjnej kontynuował współpracę z organizacjami oraz 

nawiązywał kontakty z nowymi podmiotami, by nowa siedziba służyła jak najszerszej grupie odbiorców. 

4. Wspieranie merytoryczne i rzeczowe zainteresowanych ekologią 

Kontynuowana jest współpraca partnerska z organizatorami konkursów ekologicznych (organizacjami 

pozarządowymi, szkołami…), o zasięgu co najmniej międzyszkolnym. Centrum przekazuje część nagród dla 

laureatów. Dodatkowo wspiera się także mniejsze inicjatywy czy też konkursy w formie przekazania drobnych 

elementów informacyjno-edukacyjnych, np. zakładek do książek, worków bawełnianych. 

5. Udział w konferencjach i szkoleniach 

Zespół CIEE brał udział w konferencjach i szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej. 

 

Efekt rzeczowy: 

Opis: 

I. Całoroczne działania informacyjne 

1. Strona Internetowa CIEE oraz pozostałe strony i bazy Internetowe Centrum 

Centrum prowadzi, na bieżąco aktualizowaną stronę internetową - www.ciee-gda.pl, która jest jednym 

z podstawowych narzędzi informacji o działaniach jednostki. W pierwszym półroczu nadal testowano nową 

wersję strony oraz wprowadzano drobne udoskonalenia poprawiające funkcjonalność. Ze stroną www 

koresponduje kanał CIEE na Facebooku. Na potrzeby działań edukacyjnych na fb zespół CIEE samodzielnie 

przygotowuje drobne projekty graficzne, z wykorzystaniem bezpłatnego programu. Centrum regularnie rozsyła 



również newsletter do osób subskrybujących. 

II. Całoroczne działania edukacyjne                                                                                                           

1. Warsztaty 

A. Całoroczny cykl warsztatów dla szkół - grup zorganizowanych 

Zajęcia dla klas mają głównie charakter pokazowy, poszerzający warsztat dydaktyczny nauczycieli. 

Zrealizowano pulę warsztatów związanych z zagadnieniami kartograficznymi, geologicznymi i bioniką. 

Uzupełniły one stałą ofertę zajęć stacjonarnych i  terenowych prowadzonych przez zespół CIEE o tematy 

bardziej niszowe. Na potrzeby warsztatów dokonano zakupu map Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

B. Warsztaty dla indywidualnych odbiorców - nauczycieli, edukatorów, dorosłych, rodzin… 

• Cykliczne „spotkania czwartkowe” 

o Czego oko nie widzi..., czyli o fenomenalnych przystosowaniach sów do życia 

o Chwasty – kwiaty jak klejnoty (prelekcja online zorganizowana we współpracy ze Słowińskim PN) 

o Lekcje z czasów pandemii. Jak zdrowie planety wpływa na zdrowie jej mieszkańców? (prelekcja 

online)  

o KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku (prelekcja połączona z wystawą 

projektów studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej) 

o Blisko natury - inspiracje z Wyspy Sobieszewskiej” - prelekcja o ceramice i przyrodzie - finisaż 

wystawy 

o Drzewa 

o Wronia Górka i okolice: lasy, „kolonie”, cmentarze. Botaniczny spacer terenowy. 

o Drzewa. Ich tajemnice i problemy życia w mieście. Park zdrojowy w Gdańsku Brzeźnie – terenowe 

o Historia przetykana przyrodą – terenowe 

o Dieta planetarna - co jeść, by uratować świat? 

o Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – prelekcja z okazji wernisażu wystawy wraz z 

koncertem poezji śpiewanej 

o Dwa krajobrazy z jednej góry – spacer krajobrazowy 

o „W świecie roślin mięsożernych” 

• CIEEkawi świata – w ramach cyklu odbyło się 5 spotkań o następującej tematyce: 

o Głos laguny 

o Przyroda w obiektywie 

o Antarktyka, czyli z wizytą w Raju” (online) 

o Laponia - włóczęga po parkach narodowych północnej Szwecji 

o W pogoni za cieniem. Opowieść łowcy zaćmień. (online) 

• Naturalnie przygoda – w ramach cyklu zrealizowano warsztaty: 

o „Dzika kuchnia” – terenowe spotkanie przy ognisku z rozpoznawaniem roślin jadalnych i 

możliwością własnoręcznego przygotowania i upieczenia jedzenia na nim. 

o „Bionika. Na tropie inteligentnej przyrody i techniki” - warsztat terenowy z elementami gier i 

zabaw 

o „Piaskiem pisane – z lunetą w świecie fok i sieweczek” - wyprawa do ujścia Wisły 

o Rodzinna gra terenowa „Stworzenia Zajęczej Doliny” - Pracownicy Centrum w oparciu o teren 

leśny znajdujący się nieopodal siedziby stworzyli mapę i zamontowali skrytki z przyrodniczymi 

zadaniami. 

• „Akcja karmnik!” – podczas akcji uczestnicy mogli się przyjrzeć pracy „obrączkarza”, zobaczyć 

rodzime gatunki ptaków z bliska, a także zdobyć informacje na temat właściwego dokarmiania ptaków 

zimą oraz postępowania w przypadku znalezienia rannych/chorych zwierząt. 

• Warsztaty rodzinne „Zmontuj zwierzakom budkę/karmnik!” – odbyły się 3 spotkania dotyczące 

budek i karmników. Uczestnicy dowiedzieli się jaka powinna być właściwa konstrukcja 



budek/karmników, jakich materiałów używać do budowy i gdzie należy je zamontować, by spełniały 

swoje zadanie i były bezpieczne dla ptaków. Każdy zespół własnoręcznie zbijał budkę lub karmnik. By 

uatrakcyjnić zajęcia i uzyskać materiały edukacyjne powstały grafiki komiksowe – ilustracje na temat 

budek lęgowych. 

• Warsztaty terenowe „Dojrzały smak przygody” miały na celu aktywizację i integrację seniorów 

wokół zagadnień przyrodniczych. Tworząc program zaproszono do współpracy pracowników TPK 

oraz Bazunę, która jeden ze spacerów zakończyła koncertem piosenki turystycznej. Partnerem jednej 

z wypraw był PK Wysoczyzny Elbląskiej. W ramach cyklu odbyło się 18 wypraw: Kociewskimi 

lasami na spotkanie piekła, Jezioro Zaspa w Gdańsku  (Nie tylko Jezioro Aralskie…), Szlak Zagórskiej 

Strugi, Babnica i Wydma Lubiatowska, Park Królewskiej Doliny i Święty Zdrój, Żuławy Gdańskie, 

Spacer z botanikiem, Na wyspę, Sopocka Wędrówka, Zdobywamy górę DONAS, Zajęcza Dolina 

badanie dostępności, Leśne szlaki poezji i koncert, Elbląski Park Leśny Bażantarnia, Poznajemy 

cesarskie Kadyny, Sopockie cmentarze, Naturalne i sztuczne zbiorniki wodne - krajobraz kulturowy 

i przyrodniczy wiejskiego sąsiedztwa Gdańska, Wycieczka po Lasach Oliwskich, Owczarnia. 

• Warsztat „A co Ty możesz zrobić dla bioróżnorodności?”. Uczniowie liceum wraz z architektem 

krajobrazu stworzyli remizę dla dzikich zwierząt, wkomponowaną w istniejącą dziką i niekoszoną łąkę 

oraz drzewa rosnące wokół szkoły. Nowością było stworzenie schronienia dla drobnych zwierząt, 

z niepotrzebnych drewnianych palet, klocków drewnianych, gałęzi i darni. 

• Warsztat dla nauczycieli i edukatorów NATURAlnie recykling miał na celu propagowanie idei 

recyklingu, podkreślanie wagi przetwarzania odpadów i wykorzystania już wyprodukowanych 

przedmiotów do różnorodnych celów użytkowych. Pokazano że poprzez twórczą zabawę nauczyciele 

mogą zachęcać dzieci i młodzież do podejmowania wysiłku segregowania odpadów i wzmacniać 

uważność na elementy naturalnego krajobrazu. 

• Warsztaty z emisji. Prowadzący przedstawił m.in sposoby relaksacji, proces prawidłowego 

oddychania i artykulacji, zasady higieny głosu w pracy edukatora, nauczyciela, a przede wszystkim 

wykonał szereg praktycznych ćwiczeń, które po pierwszym spotkaniu zostały przez uczestników 

wdrożone i trenowane, a podczas drugiej części warsztatów zweryfikowane. Wszyscy otrzymali 

indywidualne wskazówki jak pracować nad swoim głosem i jakie zdrowe nawyki wdrażać w pracy 

i życiu codziennym. 

• Celem warsztatu „Fotografia przyrodnicza” było doskonalenie umiejętności w zakresie fotografii 

przyrodniczej. Podczas pleneru wykonywano zdjęcia krajobrazowe, makro oraz reportażowe, ważny 

aspekt stanowił również motyw etyki w fotografii przyrodniczej i sztuka kamuflażu. Spotkaniu 

towarzyszyły pasjonujące opowieści przyrodnicze, cenne wskazówki i wymiana doświadczeń. 

• Terenowy warsztat „Dzika kuchnia” dla nauczycieli i edukatorów był formą praktycznej nauki 

rozpoznawania dzikich roślin jadalnych, sposobów ich przygotowania do spożycia a także radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, czy też dobrego przygotowania się do wyjścia w teren. 

• Podczas spotkania „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny?” rodziny z dziećmi poznały 

różnorodność świata zwierząt zamieszkujących Antarktykę, ucząc się o różnicach między polarnymi 

rejonami Ziemi. Prezentacja, uzupełniona głosami zwierząt, stanowiła pouczającą i fascynującą 

wycieczkę w samo serce królestwa Przyrody. 

• 2 warsztaty terenowe dla osób dorosłych „Natura życia i natura w życiu” odbyły się w Gdyni 

i Gdańsku. Podczas spaceru przyrodniczego uczestnicy uczyli się jak rozpoznawać rośliny, poznali 

zasady zbierania ziół (z uwzględnieniem ochrony przyrody i szacunku dla natury) oraz zastosowanie 

zdrowotne wybranych gatunków roślin. 

• Podczas warsztatów „Poidełka dla ptaków D.I.Y.” uczestnicy poznali techniki tworzenia ceramiki 

a także rozmawiali o zasadach goszczenia ptaków w ogrodach. Pierwsze zajęcia odbyły się w siedzibie 

CIEE, a drugie w pracowni ceramicznej, z piecem elektrycznym i do wypału „raku”. Pracy manualnej 

towarzyszyły opowieści ceramika, który przeprowadzał przez wszystkie etapy prac. Dzięki temu 

powstały gliniane, szkliwione poidełka, które służą dzikim zwierzętom. 

• Tematem warsztatów ornitologiczno-pirograficznych „Wypalanie w drewnie” były dziuplaki. 

Opowiedziano o nich i pokazano jak powinna wyglądać prawidłowa budka lęgowa. Pod czujnym 

okiem ekspertki powstały drewniana zakładka i podkładka z wizerunkiem dzięcioła czarnego i bogatki. 

• Zakupiono książki przyrodnicze,  w celu samokształcenia zespołu CIEE. 

2. Konkursy 

• Konkurs ornitologiczno-plastyczny dla grup przedszkolnych i klas „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi”, 

polegał na wspólnym wykonaniu plakatów na temat ptaków w mieście. Laureaci i wyróżnieni otrzymali 

książki o tematyce ornitologicznej i przyrodnicze upominki. Warsztaty terenowe dla grup – laureatów 

I miejsc odbędą się wiosną 2023 roku. Wiosną 2022 r. przeprowadzono warsztaty terenowe dla laureatów 

poprzedniej edycji konkursu, pełne gier, zabaw, obserwacji przyrodniczych, ptasich śpiewów 



i pasjonujących opowieści. 

• Ideę konkursu wojewódzkiego „Mem przyrodniczy” oparto o przekaz popkulturowy, przy 

wykorzystaniu popularnych w Internecie memów. Konkurs propagował treści przyrodnicze, obalał mity, 

a przy tym zachowywał humorystyczną formę. Został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych. 

• Konkurs fotograficzny „Pareidolia w naturze” nawiązuje do zjawiska psychologicznego polegającego 

na dopatrywaniu się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. Zadanie zachęcało do uważnego 

i refleksyjnego przebywania na łonie natury.  Konkurs miał zasięg wojewódzki, rozegrał się w dwóch 

kategoriach wiekowych: osób niepełnoletnich i pełnoletnich. 

• Mini konkursy na portalu fb miały na celu aktywizację osób obserwujących profil CIEE.  Pierwszy 

dotyczył rozpoznania gatunków roślin tworzących łąkę wilgotną na malarstwie ściennym, drugi 

przepisów na niemarnowanie pieczywa. Trzeci, poświęcony ulubionym „zwierzołkom”, ogłoszono po 

warsztatach związanych z Antarktyką. Nagrodami były książki prelegenta z autografem. 

3. Akcje edukacyjne  

A. Przedsięwzięcia z udziałem CIEE (CIEE nie jest organizatorem) 

Edukatorzy CIEE wzięli udział w następujących akcjach: 

• Eko Festyn w Osowej, organizowany przez Stowarzyszenie „Inne jest piękne” i Klub Sąsiedzki Garaż. 

Wraz z przedszkolakami i uczniami, aranżowano ogród przyjazny naturze, korzystając z makiety. 

• Viva Oliwa – piknik rodzinny w Dzielnicy Oliwa, to święto z długimi tradycjami. CIEE przygotowało 

stoisko #dzialamywklimacie, poświęcone konsumpcjonizmowi i marnowaniu żywności w kontekście 

postępującej katastrofy klimatycznej.  

• Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna”. Stworzono krótki filmik 

promujący działalność CIEE, opublikowany na kanale yt Bazuny. Edukatorzy CIEE przez 2 dni 

prowadzili stoisko na temat marnowania żywności, zachęcali do wykonania woskowijki.  

• Konferencja „Bezpieczeństwo wodne w woj. pomorskim – wyzwania dla samorządów” Edukatorzy 

CIEE przygotowali stoisko na temat przydomowych ogrodów przyjaznych naturze oraz błękitno-

zielonej infrastruktury. Prezentowano makietę ogrodów deszczowych, zatrzymujących wodę 

w ogrodzie, zwiększających retencję i zapobiegających podtopieniom. 

B. Wystawy 

W 2022 r. odbyły się 4 wystawy, podziwiane zarówno przez osoby uczestniczące w warsztatach i prelekcjach 

prowadzonych w siedzibie jak i przez miłośników sztuki, którzy docierali specjalnie na prezentowaną wystawę. 

• Wystawa „Blisko natury” prac ceramicznych powstałych w tzw. alternatywnych wypałach. 

• prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu „Rural Design” na Wydziale Architektury 

Politechniki Gdańskiej. Projekt podejmował analizy krajobrazowe przestrzeni Szymbarka osadzonego 

wśród malowniczych wzgórz i wzniesień. Autorzy zaproponowali obiekty architektoniczne 

wzmacniające regionalne wartości i uzupełniające aktualny program funkcjonalny miejscowości. 

• wystawa „NATURAlnie recykling” pokazała, że z pozornie niepotrzebnych rzeczy albo odpadów można 

stworzyć dzieła sztuki i nadać im nowe życie. Znaleźć tu można było inspiracje morskie i botaniczne. 

• Obecnie prezentowana jest wystawa „Malując śpiew. W krainie ptaków” malarki i akwarelistki, która 

opracowała własną technikę akwareli i gwaszu. Prace czerpią inspiracje z fascynacji autorki ptasimi 

motywami. Wystawa będzie eksponowana do końca lutego 2023 r. Wernisażowi wystawy towarzyszyły 

koncert „Bazuny” i prelekcja "Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Spotkanie zorganizowano 

we współpracy z Trójmiejską Grupą OTOP i Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądem Piosenki 

Studenckiej Bazuna. 

• Zrealizowano pomysł aranżacji jednej ze ścian w siedzibie CIEE malarstwem z motywem 

przyrodniczym. Ściana prezentuje łąkę wilgotną z wieloma gatunkami charakterystycznymi dla tego 

siedliska. Wykonanie dzieła sfinansowano ze środków własnych województwa pomorskiego. 

C. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony przyrody 

i środowiska 

• W ramach działalności informacyjno-interwencyjnej pracownicy Centrum udzielali telefonicznych 

porad, związanych m.in. z nadmierną przycinką drzew, uciążliwością zakładu produkcyjnego oraz 

podlotami i rannymi ptakami. 

• W ramach współpracy z Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych 

w Gdańsku poprowadzono prelekcję dla uczestników ogólnopolskiego konkursu z zakresu 

projektowania ogrodów. Tematem prelekcji hybrydowej (część publiczności na żywo, a część 



odbiorców online) była retencja wody, co przedstawiono na przykładzie makiety ogrodu deszczowego. 

• W ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej przeprowadzono prelekcję 

„Przystanek w mieście – przyjazny” dla studentów opracowujących model przystanku na terenie 

Letnicy. CIEE było partnerem konkursu na najlepsze koncepcje małego obiektu architektonicznego. 

• Przeprowadzono 2 prelekcje przyrodnicze dla seniorów z Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

• Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniem Dobre Wiadomości, przygotowano dla seniorów dwa 

warsztaty – stacjonarny na temat roli drzew i terenowy, poświęcony obserwacjom ptaków. 

• W ramach współpracy z Ośrodkiem Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie 

przeprowadzono 2 warsztaty „Śladami zwierząt” dla rodzin z dziećmi. 

• W ramach wieloletniej współpracy z Leśnym Ogrodem Botanicznym w Marszewie, podczas akcji 

Ogrodowa Niedziela, przeprowadzono dwa warsztaty rodzinne „Działamy w klimacie”. 

• Edukatorki z CIEE przeprowadziły prelekcję „Drzewa ludziom” w bibliotece „Na fali” na Przymorzu. 

• Siedzibę CIEE odwiedziła grupa dzieci wraz z opiekunami prowadzącymi edukację domową. 

• W ramach współpracy z Wydziałem Biologii UG uczestniczono w spotkaniu na temat rozwoju 

umiejętności przedsiębiorczych u studentów. W drugim spotkaniu online z Polską Komisją 

Akredytacyjną CIEE pełniło rolę przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego. 

• Goszczono przedstawicieli Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku, rozmawiając 

o możliwościach współpracy. 

• Rozpoczęto współpracę z realizatorami projektu Greencoin (Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto 

i Politechniką Gdańską), w ramach którego powstanie aplikacja PULA. Celem projektu jest inspiracja 

i łączenie mieszkańców na rzecz zrównoważonej zmiany Gdańska i motywowanie do zachowań 

prośrodowiskowych. 

• W ramach współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku pracownicy Centrum wzięli udział w podcaście 

„Bardziej zieloni”, aby omówić rezultaty projektu „Działamy w klimacie”. 

• Stacja TVN zaprosiła CIEE do współpracy przy realizacji materiału do programu Dzień dobry TVN, 

poświęconego roli owadów zapylających w ogrodzie.  W dwóch wejściach na żywo zaprezentowano 

jak wykonać hotel i jakie rośliny posadzić by zwiększyć bazę pokarmową zapylaczy.  

• Na antenie Radia Plus emitowano wywiad na temat warsztatów dla seniorów Dojrzały Smak Przygody. 

• Na antenie Radia Gdańsk emitowano Magazyn Ekologiczny nagrany podczas wernisażu wystawy, 

w którym promowano działalność CIEE. 

• Podjęto współpracę z osobami z Rodzinnych Ogródków Działkowych na Wzgórzu Mickiewicza 

w Gdańsku. W jej ramach na terenie ROD zamontowano mini zbiornik wodny z fontanną. 

• Nawiązano współpracę z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. 

 

4. Wspieranie merytoryczne i rzeczowe zainteresowanych ekologią 

Wsparto książkami oraz materiałami edukacyjno-informacyjnymi 9 instytucji (szkół, uczelni, urzędów, NGO) 

organizujących konkursy o tematyce około przyrodniczej: 

• Urząd Miasta w Rumi 

• Politechnika Gdańska, Wydział Architektury,  

• SP 20 w Gdańsku,  

• Zespół Szkół w Łęczycach 

• SP12 w Gdańsku,  

• LOP w Gdańsku,  

• SP 35 w Gdańsku,  

• ZSAKiUH w Gdańsku 



• Dom Sąsiedzki „Przy Północnej” w Gdańsku (Fundacja Sprawni Inaczej). 

5. Udział w konferencjach i szkoleniach 

Edukatorzy CIEE uczestniczyli w: 

• szkoleniu geomorfologicznym „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym” 

• szkoleniu „Bałtyk bez barier” organizowanym przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

• webinarze „Akupunktura miasta” organizowanym przez ABRYS 

• webinarze „Drzewa” EkoCentrum online, organizowanym przez Fundację Ekorozwoju 

• warsztacie „Metody aktywizujące w pracy z grupą” organizowanym przez Klub Wrzeszczaka 

• webinarze „Zjadanie Planety” EkoCentrum online, organizowanym przez Fundację Ekorozwoju 

• konferencji online „Eko wyzwania Eko rozwiązania”, organizowanej przez ekowyzwania.com.pl 

• webinarze „Dobry klimat w gastronomii”, organizowanym przez Interseroh Polska 

• webinarze „Dostępność na Facebooku. Tekst alternatywny i napisy”, organizowanym przez Good 

Books 

• Gdańskim Forum Zmian Klimatu online - uwagi z obszarów ochrony środowiska i adaptacji do zmian 

klimatu zawartych w projekcie zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” 

• Pomorskiej Konferencji „Edukacja Przyrodniczo-Leśna na Pomorzu” organizowanej przez TPK 

• Ogólnopolskim Szkoleniu Edukatorów „ED-EK”, Krutyń 2022 

• warsztacie „Zadrzewienia  śródpolne, przydrożne i nadwodne w parkach krajobrazowych - jak je 

chronić?”, organizowanym przez PZPK 

• szkoleniu w zakresie podstaw asystentury, savoir-vivre obsługi osób z niepełnosprawnością 

i organizacji wydarzeń dostępnych, w ramach projektu PFRON TPK 

• warsztacie „Czynna ochrona mew i rybitw w Polsce”, organizowanym przez fundację Siedlisko Silesia 

• wizycie studyjnej  na terenie sortowni odpadów Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz na terenie 

budowy Portu Czystej Energii w Gdańsku 

• w prezentacji planów wieloletniego programu edukacyjnego Gdańska dot. gospodarki odpadowej.  

 

Efekt ekologiczny: 

Opis: 

I. Całoroczne działania informacyjne 

1. Strona Internetowa CIEE oraz pozostałe strony i bazy Internetowe Centrum 

• www.ciee-gda.pl  - 143 616 

• www.poznajemydrzewaikrzewy.pl  – 92 918 

• www.dzialamywklimacie.pl –  8 446 

• 4 145 użytkowników obserwuje profil CIEE na portalu społecznościowym facebook 

 

II. Całoroczne działania edukacyjne                                                                                                           

1. Warsztaty 

Dotychczas wykonane działania w ramach zadania: 

A. Całoroczny cykl warsztatów dla szkół - grup zorganizowanych 

Przeprowadzono: 

• 75 zajęć prowadzonych przez edukatorów CIEE (w terenie i na sali) w których wzięło udział 1438 

http://www.ciee-gda.pl/
http://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/
http://www.dzialamywklimacie.pl/


uczniów oraz 184 opiekunów. 

• 30 zajęć prowadzonych przez edukatorów zewnętrznych, w których wzięło udział 512 uczniów oraz 56 

opiekunów. 

• Zakupiono 224 mapy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 

B. Warsztaty dla indywidualnych odbiorców - nauczycieli, edukatorów, dorosłych, rodzin… 

• Cykliczne „spotkania czwartkowe” 

Łącznie odbyło się 13 spotkań, jedno połączone z koncertem. Liczba uczestników 13 spotkań – 236 osoby oraz 

łączna liczba wyświetleń 2 prelekcji online 1317. 

• CIEEkawi świata – liczba uczestników 3 spotkań – 53 osoby oraz łączna liczba odbiorców 2 prelekcji 

online 12500. 

• Naturalnie przygoda - liczba uczestników 4 warsztatów: 61 osób 

• „Akcja karmnik!” – w ramach akcji odbyło się 6 spotkań. Liczba uczestników: 18 osób 

• Warsztaty rodzinne „Zmontuj zwierzakom budkę/karmnik!” – w 3 spotkaniach uczestniczyło 37 

osób. Powstało 6 grafik komiksowych na temat budek lęgowych. 

• W 18 warsztatach terenowych (jeden zakończony koncertem) „Dojrzały smak przygody” 

uczestniczyło 442 seniorów. 

• W warsztacie „A co Ty możesz zrobić dla bioróżnorodności?” wzięła udział 1 klasa wraz 

z nauczycielem – 18 osób. 

• W warsztacie NATURAlnie recykling uczestniczyło 11 nauczycieli i edukatorów. 

• Warsztaty z emisji. Liczba uczestników: część I: 17 osób, część II: 15 osób. 

• Warsztat „Fotografia przyrodnicza” – 12 uczestników 

• W terenowym warsztacie „Dzika kuchnia” uczestniczyło 6 nauczycieli i edukatorów. Niestety ze 

względu na warunki atmosferyczne duża część zapisanych osób zrezygnowała z udziału. 

• W spotkaniu dla rodzin „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny?” uczestniczyło 35 osób. 

• W 2 warsztatach terenowych dla osób dorosłych „Natura życia i natura w życiu” wzięło udział 26 

osób. Lista uczestników była bardzo długa, niestety plany pokrzyżowała pogoda i ulewny deszcz. 

• W 2 warsztatach „Poidełka dla ptaków D.I.Y.” uczestniczyło po 13 osób. 

• W 2 warsztatach „Wypalanie w drewnie” wzięło udział łącznie 20 osób. 

• Zakupiono zestaw książek o tematyce przyrodniczej i edukacyjnej. 

 

2. Konkursy 

• „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi” - wiosną odbyły się zajęcia terenowe dla grup przedszkolnych i klas 

– laureatów XVII edycji konkursu, ujęte w statystykach „warsztaty”. W drugim półroczu  ogłoszono 

kolejną, już XVIII edycję konkursu,  w której uczestniczyło 51 klas (956 uczniów i 78 opiekunów). 

• Mem przyrodniczy - liczba uczestników: 57 osób 

• Pareidolia w naturze – 60 uczestników 

• W 3 konkursach na fb uczestniczyło 35 osób 

3. Akcje edukacyjne  

A. Przedsięwzięcia z udziałem CIEE – podczas 4 akcji, przez 5 dni, edukowano łącznie ok. 640 osób. 

Zlecono przygotowanie projektu tablicy magnetycznej „Działamy w klimacie”, dotyczącej problematyki 

marnowania żywności. Jako drobne upominki zakupiono 6000 zakładek magnetycznych. 

B. Wystawy – w 2022 r. prezentowano 4 wystawy. 

C. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony przyrody 

i środowiska 

• Współpraca z TPK przy projekcie PFRON oraz 10 wyjazdów terenowych poświęconych 

inwentaryzacjom i czynnej ochronie przyrody. 



• Kilkanaście porad telefonicznych oraz interwencja w sprawie rannego ptaka. 

• 12 warsztatów/prelekcji dla 294 osób 

• 2 materiały na żywo podczas programu telewizyjnego na antenie ogólnopolskiej, 2 wywiady radiowe 

i podcast 

• Nawiązanie współpracy z kilkoma nowymi podmiotami. 

4. Wspieranie merytoryczne i rzeczowe zainteresowanych ekologią  

• Wsparcie książkami oraz materiałami edukacyjno-informacyjnymi 9 instytucji (szkół, uczelni, 

urzędów, NGO), organizujących konkursy o tematyce przyrodniczej. 

5. Udział w konferencjach i szkoleniach 

Edukatorzy CIEE uczestniczyli w 19 szkoleniach, konferencjach, webinarach i wizytach studyjnych. 

6. Zakupiono rower z osprzętem (sakwa, kask, blokada) jako proekologiczny środek transportu. 

W 2022 roku z oferty edukacyjnej Centrum skorzystały ok. 24 000  osoby. Liczba ta uwzględnia również 

tegoroczne wyświetlenia prelekcji online i filmików opracowanych pod koniec 2021 r., precyzyjne 

statystyki prowadzone są na potrzeby sprawozdań z działalności ośrodka edukacji ekologicznej 

wspartego w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Uczestnicy wszystkich zadań edukacyjnych Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zostali 

poinformowani o dofinansowaniu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 

Pomorski Zespół parków Krajobrazowych 

76-200 Słupsk 

ul. Poniatowskiego 4A                  30.01.2023 

 

................................................       ..……………         …………………..………………………………..…………….. 

pieczęć firmowa Beneficjenta             data  podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących Beneficjenta 



 

Opinia pracownika monitorującego WFOŚ w Gdańsku: 

Akceptuję/nie akceptuję1 sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycjnego 

Planowany główny efekt ekologiczny został/nie został1 osiągnięty 

Akceptuję/nie akceptuję1 uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy głównym efektem 

ekologicznym planowanym do osiągnięcia a rzeczywiście osiągniętym 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

                                                 pracownik monitorujący (data, podpis)  ................................................................. 

 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
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