
                                           

 

Sprawozdanie z zadania „Dofinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2022 roku”. 

 

Nr umowy:  WFOŚ/D/723/8733/2021 

 

 

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 

 

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. 

Przeprowadzono: 

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

wzięło udział 1438 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” 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. 

 

Łącznie odbyło się 13 spotkań, jedno połączone z koncertem. Liczba uczestników 13 

spotkań – 236 osoby oraz łączna liczba wyświetleń 2 prelekcji online 1317. 

 

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. 

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 

Sala ekspozycyjna w siedzibie CIEE daje możliwość prezentowania wystaw artystyczno-

przyrodniczych. 

W 2022 r. prezentowano 4 wystawy. 

 

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. Wsparcie książkami oraz 

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

organizujących konkursy o tematyce przyrodniczej. 

 

 

 

 

 

 



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. Edukatorzy CIEE uczestniczyli w 19 

szkoleniach, konferencjach, webinarach i wizytach studyjnych. 

 

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. 

 


