
 
 

Sprawozdanie merytoryczne 
 

z realizacji zadania pt. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we 
Władysławowie, wg harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy nr 

WFOŚ/D/723/6/2014 
w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2014 

 
 Uczestnicy wszystkich zadań edukacyjnych Błękitnej Szkoły we Władysławowie zostali 
poinformowani o dofinansowaniu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 

Oferta edukacyjna Błękitnej Szkoły przy NPK jest skierowana do szkół znajdujących się na 
terenie województwa pomorskiego.  
Poprzez naszą działalność dajemy uczniom możliwość korzystania z oferty edukacyjnej 
wychodzącej poza szkolny program nauczania, która w swojej nietypowej formie ma przybliżyć 
wiele aspektów ekologicznych i przyrodniczych związanych z głównie z regionem NPK.  
Poprzez organizację różnorodnych akcji plenerowych, festynów edukacyjnych i konkursów 
docieramy do szerszego grona odbiorców. 
Łącznie w pierwszym półroczu z działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły skorzystało ponad 2500 
osób. 
 
   
 EDUKACJA  EKOLOGICZNA - WARSZTATY 
 
 Podstawową formą działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły są warsztaty ekologiczne.  
Oferta edukacyjna szeroko obejmuje zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne w oparciu o walory 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Program opracowano tak, aby różne grupy wiekowe  
o różnym profilu zainteresowań mogły w pełni z niej korzystać. Zajęcia w większości przypadków 
odbywają się w terenie. 
Warsztaty przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży przebywających na turnusach ekologicznych  
w Błękitnej Szkole, oraz dla grup ze szkół powiatu puckiego, które wzięły udział warsztatach  
w formie tzw. zajęć jednodniowych jak i w ramach zorganizowanych akcji edukacyjnych. 
Sumarycznie w pierwszym półroczu br. w zajęciach ekologicznych łącznie wzięło udział ponad 
1750 osób:  
   
 Szkoły z województwa pomorskiego uczestniczyły w 5-dniowych turnusach ekologicznych, 

będących podstawową formą naszej działalności. W czasie trwania turnusu uczniowie wzięli 
udział w 5-6 zajęciach w formie warsztatów, prowadzonych przez zewnętrznych prelegentów 
oraz pracowników Błękitnej Szkoły.  

 
Od 1 stycznia do końca czerwca 2014 zrealizowano 25 turnusów, w których wzięło 
udział 482 uczniów z następujących szkół:  

• Szkoły podstawowe: 14 szkół, 268 osób 
• Gimnazja: 8 szkół, 139 osób 
• Szkoły średnie: 3 szkoły, 75osób 

 
 
 Uczniowie ze szkół powiatu puckiego skorzystali z oferty warsztatów jednodniowych (598 

os.), oraz warsztatów zorganizowanych w ramach różnorodnych ekologicznych akcji 
tematycznych, których szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.  
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W pierwszym półroczu w tego rodzaju zajęciach wzięło udział ponad 1270 uczniów szkół 
powiatu puckiego. 

 
  
AKCJE  EKOLOGICZNE 
 
 W dniach 14-28 marca Błękitna Szkoła przeprowadziła akcję edukacyjno-przyrodniczą       

pn: ”Które ptaki to dziuplaki?”, w której uczestniczyło ponad 130 dzieci ze szkół 
podstawowych z Władysławowa. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w warsztatach  
z ornitologii mających na celu przede wszystkim przybliżenie problemu zbyt małej ilości 
starych dziuplastych drzew, oraz zapoznanie uczestników z wszystkimi formami 
prawidłowej pomocy ptakom. W czasie zajęć każda klasa zawiesiła swoje budki lęgowe, 
które zostały ponumerowane i umieszczone na drzewach rosnących na terenie siedziby NPK, 
parku miejskiego oraz w pasie lasu nadmorskiego we Władysławowie.  

 
 W środę 23 kwietnia Błękitna Szkoła we Władysławowie wraz ze Szkołą Podstawową  

w Leśniewie zorganizowały obchody Światowego Dnia Ziemi, którego hasło przewodnie 
brzmiało: „ Zmieniaj nawyki - nie klimat”. W ramach obchodów dzieci z całej szkoły 
(ponad 370) uczestniczyły w licznych warsztatach przyrodniczych i ekologicznych 
zorganizowanych przez Błękitną Szkołę.    

 
 
 W dniach 4-6 czerwca odbyła się coroczna akcja edukacyjna „Poznajemy Naszą Zatokę”,  

w której wzięło udział 168 gimnazjalistów z 8 szkół powiatu puckiego.  Zajęcia składały się 
z dwóch merytorycznie uzupełniających się części: warsztaty nad brzegiem Zatoki Puckiej 
na których zostały omówione zagadnienia geologiczne i geomorfologiczne z elementami 
botaniki i ornitologii, oraz rejs kutrem badawczym w czasie którego dokonano  połowu 
organizmów wodnych przy pomocy dragi. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką Zatoki 
Puckiej, właściwościami fizyczno-chemicznymi oraz florą i fauną jej wód.  Szczególną 
uwagę zwrócono na zagrożenia na jakie jest narażony ekosystem Zatoki. 

 
 
KONKURSY 

 
 

17 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt: ” Ptaki 
wokół nas”, który  ogłoszono 28  wśród szkół podstawowych powiatu puckiego. Celem 
tegorocznego konkursu było  wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wiosennymi 
obserwacjami ptaków. W ramach merytorycznego przygotowania do konkursu dzieci wzięły 
udział w zajęciach z ornitologiem. Do konkursu przystąpiło 335 uczniów z 18 szkół 
podstawowych z powiatu puckiego, spośród których nagrodzono 24 laureatów.   

 
 
FESTYNY EKOLOGICZNE 
 
 W nocy z 4 na 5 kwietnia Błękitna Szkoła przyłączyła się do akcji edukacyjnej „Noc Sów” 

organizowanej, w ramach Akcji Bałtyckiej, w Kuźnicy na półwyspie helskim. W zajęciach 
udział wzięło 25 uczniów ze szkół podstawowych z Pucka, Darżlubia i Władysławowa. 
Uczestnicy poznali metody  badań sów, tajemnice sowich migracji oraz brali udział we 
obchodach do sieci ornitologicznych. 

 
 W dniach 10-11 maja Błękitna Szkoła przy NPK, we współpracy z Fundacją Akcja Bałtycka, 

przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych. W ramach 
akcji zorganizowano, na plaży w Kuźnicy piknik naukowy o haśle „Migracje ptaków  
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i turystyka”. Mierzeja Helska jest idealnym miejscem promowania powyższego hasła  
z uwagi na możliwość obserwacji ptasiej migracji, jaka się odbywa nad tym terenem. Stoisko 
przygotowane przez Błękitną Szkołę i NPK miało charakter edukacyjno-informacyjny, m.in. 
przedstawiony został układ strefowy wydmy nadmorskiej, jako miejsca gniazdowania 
licznych gatunków ptaków. W trakcie pikniku odbyły m.in. pokazy obrączkowania ptaków, 
turnieje wiedzy i warsztaty plastyczne dla najmłodszych. W pikniku uczestniczyło około 200 
osób. 

 
 

 23 maja Błękitna Szkoła wraz z NPK brała udział w plenerowej akcji edukacyjnej 
„Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, zorganizowanej przez Centrum Informacji  
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.   W tym roku hasło przewodnie festynu brzmiało: 
„Przyroda w mieście.” Błękitna Szkoła i NPK przygotowały stoisko edukacyjne, 
przedstawiające gatunki obce i inwazyjne wprowadzone przez człowieka do naszych 
ekosystemów zarówno wodnych jak i lądowych. Stoisko odwiedziło około 200 osób. 

 
 
  Efektem ekologicznym działalności „Błękitnej Szkoły” jest zwiększenie wiedzy ekologicznej 
odbiorców programów. Zdobyte doświadczenia owocują wzrostem świadomości zasad i praw 
funkcjonujących w przyrodzie. Nabyta wiedza uwrażliwia na piękno przyrody, oraz pozwala 
zwiększyć świadomość zagrożeń, które niesie za sobą rozwój cywilizacji. Nasze działania nie tylko 
poszerzają wiedzę ekologiczną, uczą szacunku dla przyrody, czy kształtują postawy proekologiczne, 
ale przede wszystkim rozwijają poczucie współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 
Spotkania ze specjalistami nauk przyrodniczych, pasjonatami dały uczestnikom wspaniałą okazję do 
odkrycia swoich nowych zainteresowań. 

 
Lista osób prowadzących zajęcia warsztatowe 

w „Błękitnej Szkole” przy NPK 
 

L
p. 

Imię i 
Nazwisko 

Wykształcenie 
/Zawód Wiodący temat   Ilość 

warsztatów 

1 Adam  
Michalak 

Mgr inż. zootechnik, 
ornitolog, 

przewodnik turystyczny 

Eko- Bieg na orientację  
 
Ptaki Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
 

12 
 
 

27 

2 Aleksandra 
Świstulska 

Mgr Oceanografii 
Doktorantka Studium 
Doktoranckiego przy 

Instytucie Oceanologii PAN 
w Sopocie - Zakład Ekologii 

Morza 
 

Ekosystem Zatoki Puckiej, a ekosystem Bałtyku  
 

9 

3 Katarzyna 
Gałecka 

Mgr chemii. 
Edukator chemii i ochrony 

środowiska w różnych 
instytucjach 

Badania chemiczne wody 
 

15 
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4 Dawid  
Weisbrodt 

Dr geografii,  
Pracownik UG, Członek 

Towarzystwa Kuling 
Ornitolog 

Ptaki Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
Geologia brzegów morskich. 
 
 

9 
 
 
 
 

7 

5 Wojciech  
Wesserling 

Twórca ludowy, 
regionalista 

Rzeźbiarstwo ludowe w zgodzie z naturą 
 

2 

6 Jarosław 
Wrosz 

Mgr biologii 
kierownik rezerwatu „Beka” 

pracownik OTOP'u 
Instruktor rekreacji –
specjalność- survival 

Członek stowarzyszenia 
Polska Szkoła Surwiwalu 

 

Survival przyrodniczy 
 

8 

7 Małgorzata 
Piotrowicz 

Mgr biologii  
Członek Polskiego 

Towarzystwa 
Entomologicznego 

Różnorodność świata owadów   
Niezwykły spacer- czyli bioróżnorodność  na co 
dzień 
Bursztynowy świat sprzed 40 mln lat 
Sekcja ryby 

24 
1 
 

2 
3 

8 Józef  
Roszman 

Regionalista, były kustosz 
Muzeum Ziemi Puckiej 

Tradycje i zwyczaje kaszubskie 
 

7 

Suma 126 
 

 
Przykładowy plan pobytu w „Błękitnej Szkole” na turnusie pięciodniowym. 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

11.00 przyjazd  
13.00 obiad 
14.00-17.00 

Warsztat z grupy I 
18.00 kolacja 

9.00 śniadanie 
10.00-13.00 

Warsztat z grupy II 
13.30 obiad 
14.30-17.30 

Warsztat z grupy I 
18.00 kolacja z 

dyskoteką 

7.30 śniadanie 
 8.05 wyjazd na 
zajęcia w Stacji 
Morskiej UG na 

Helu 
14.30 powrót z 

Helu 
15.30 obiad 

Basen 6-8zł (dla 
chętnych) 

19.00 kolacja 

9.00 śniadanie 
10.00-13.00 
Warsztat z 
grupy II 

13.30 obiad 
14.30-17.30 
Warsztat z 

grupy I 
19.00 kolacja 

9.00 śniadanie 
10.00 

Warsztat z 
grupy II 
powrót 

 

 4 


	 Gimnazja: 8 szkół, 139 osób
	 Uczniowie ze szkół powiatu puckiego skorzystali z oferty warsztatów jednodniowych (598 os.), oraz warsztatów zorganizowanych w ramach różnorodnych ekologicznych akcji tematycznych, których szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania....
	 W dniach 4-6 czerwca odbyła się coroczna akcja edukacyjna „Poznajemy Naszą Zatokę”,  w której wzięło udział 168 gimnazjalistów z 8 szkół powiatu puckiego.  Zajęcia składały się z dwóch merytorycznie uzupełniających się części: warsztaty nad brzegiem...

