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SPRAWOZDANIE 
 

z realizacji zadania pt.: ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego” 

                                          w Gimnazjum im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie  

      w ramach projektu ,,Nasze Jezioro Nasza Sprawa”, finansowanego przez        

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Termin realizacji projektu: kwiecień 2011r. - 29.02.2012 r.  

Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum Publiczne w Goręczynie, Zakład Chemii Morza i Ochrony 

Środowiska Morskiego IO UG, stacje badawcze w strefie brzegowej Jeziora Ostrzyckiego, 

Założenia projektu  

Zadania projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego” w Gimnazjum 

Publicznym w Goręczynie realizowane były w oparciu o doświadczenia kilkunastoletnich 

działań ekologicznych szkoły, takich jak:  

- badania rzeki Raduni w ramach programu GREEN 

- kampania ,,Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” dziewięć międzyszkolnych  

-Młodzieżowych Sejmików Ekologicznych 

- prezentacja w salonie wystawienniczym na III Medycznym Dniu Nauki  

w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

- prezentacje w salonach wystawienniczych i na Zielonej Scenie na EKO MEDIA FORUM 

w ramach POLEKO 2005 2007 w Poznaniu. 

Na Międzynarodowych Targach POLEKO w Poznaniu pierwszy raz zobaczyliśmy 

specjalistyczny sprzęt do badania wody, firmy HACH LANGE a teraz dzięki Starostwu 

Powiatowemu w Kartuzach mamy go w szkole i wykorzystaliśmy go do badań Jeziora 

Ostrzyckiego. 

 
1. Liczba o (uczestników) w podziale na grupy wiekowe:  

Grupa wiekowa Liczba osób 
Poziom zainteresowania 

(wysoki, średni, niski) 

Młodzież w wieku gimnazjalnym  180 uczniów wysoki 

Młodzież w wieku licealnym 31 uczniów wysoki 

Dorośli 22 nauczycieli wysoki 

Wykładowców 
18 pracowników 

naukowych 
wysoki 

 

W realizację zadania projektu włączyła się stała, 32 osobowa grupa uczniów z klas drugich  

i trzecich Gimnazjum Publicznego w Goręczynie, która uczestniczyła w szkoleniach,  

a następnie przejęła funkcje liderów odpowiedzialnych za badania terenowe i laboratoryjne  

w ośmiu stacjach badawczych. Niezwykłą odpowiedzialnością wykazały się uczennice: Emila 

Kolka, Paulina Magulska, Ewelina Synak, Małgorzata Szczypior, Aleksandra Ustowska, 

Dominika Grzenia, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach i włączyły się we wszystkie 

zadania projektu . 
Całość projektu koordynowała p. Teresa Dyl-Sosnowska. Bezpośrednio w projekt 

zaangażowana była p. Adela Plichta z Gimnazjum Publicznego  

w Goręczynie oraz dr Dorota Burska i dr Barbara Wojtasik z Instytutu Oceanografii 
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Uniwersytetu Gdańskiego. Dekoracje , oprawę plastyczną wystawy fotograficznej ,,Jezioro 

Ostrzyckie w czterech porach roku” oraz konkurs plastyczny ,,Kto tylko może niech pomoże 

by czyste było morze” opracowała i przeprowadziła p. Alicja Karczewska. Piosenki 

ekologiczne śpiewał chórek pod kierunkiem pani Małgorzaty Hinca. Pełen wdzięku układ 

taneczny ,,Modlitwa morza” z przepięknym podkładem muzycznym, to efekt całorocznych 

prób dziewcząt z GP w Goręczynie pod kierunkiem p. Katarzyny Orzechowskiej. Ekoparty 

z uczennicami przygotowała p. Anita Sildatke, na imprezach technicznych spraw dopilnował 

p. Henryk Żmijewski, a piękne zdjęcia wykonał p. Łukasz Reszka. 

Nad sprawami finansowymi czuwała p. Irena Plichta, a nad drukami p. Monika Bednarek. 
 

W ramach projektu odbył się w dniach 12-13 maja 2011r. X Młodzieżowy Sejmik 

Ekologiczny. Sejmik jak zawsze został przyjęty z ogromnym entuzjazmem – wzięło w nim 

udział ponad 250 uczniów, w tym 21 licealistów z Gdańska, Kartuz i Brus i 25 

gimnazjalistów z Kiełpina, Kartuz, Sierakowic i Gdańska wraz z opiekunami, a także 

pracownicy naukowi z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na czele z prof. dr 

hab. Marcinem Plińskim. 

Jednym z zadań projektu były stoiska wystawiennicze IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

prowadzone przez pracowników naukowych IO UG oraz Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Na stoiskach uczniowie wykonywali zadania edukacyjne i mieli możliwość 

otrzymania nagród. Stoiska były oblegane przez odwiedzających je uczestników sejmiku,  

a także zaproszonych na festiwal uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej.  

 
Krótki opis projektu, formy zadań, temat, opis stanowiska (zajęć).  

Zadanie projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego ”dotyczyło ochrony wód 

i przyrody Jeziora Ostrzyckiego. Miało na celu zwrócenie uwagi społeczności na stan czystości wód 

Jeziora Ostrzyckiego, poznanie procesów zachodzących w zbiornikach wodnych i wpływu 

zanieczyszczeń spływających z lądu na stan jeziora. 

Projekt umożliwił gimnazjalistom kontynuowanie działań proekologicznych zmierzających  

do poprawy jakości ekosystemów jeziornych, prowadzenie obserwacji i badań Jeziora Ostrzyckiego 

oraz prezentację wyników badań użytkownikom jeziora. Przez realizację zadania gimnazjaliści 

musieli dotrzeć do jak największej liczby użytkowników jezior z rzetelną wiedzą o ich walorach, 

funkcjonowaniu, stanie ekologicznym,   przyczynach degradacji i sposobach ochrony, a także zwrócić 

uwagę na wpływ stanu ekologicznego Jeziora Ostrzyckiego na czystość Morza Bałtyckiego. 

Projekt realizowany był od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. 

 

ETAPY PROJEKTU (formy realizacji zadań) 

Zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności  

-wykłady, szkolenia, warsztaty  

-ankieta  z użytkownikami jeziora  

-wywiady 

Konkursy 

-multimedialny „Chrońmy Morze Bałtyckie na lądzie” 

-plastyczny „Kto może niech pomoże by czyste było morze”  

Przedstawienia 

 - ,,Modlitwa morza” – przedstawienie muzyczno-taneczne 

 - ,,O czym szumi morze? ”- spektakl słowno-muzyczny 

 „Jak powiew wiatru z kaszubskich stron…” – piosenki towarzyszące realizacji projektu 

 ,,Oda do Jeziora Ostrzyckiego „ – twórczość gimnazjalistów 

 ,,Nasze jezioro – nasza sprawa” – piosenka o projekcie  

 

Badania terenowe  

- opis i zdjęcia strefy brzegowej 

- badania fizyczne ( temperatura, pH, zaw. tlenu, przewodnictwo, mętność) 

- pobieranie mejobentosu  

-pobieranie próbek do analiz chemicznych 

Badania laboratoryjne 

 - fosforanów i azotanów 

 - fosforu i azotu całkowitego 

 - amoniaku 
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 - chlorofilu c 

 - oznaczanie zakonserwowanego denaturatem i wybarwionego mejobentosu 

Urządzenia wykorzystane do badań: 

- spektrofotometr, 

- mineralizator, 

- Pipety automatyczne, 

- Testy kuwetowe, 

- Czujniki do pomiaru temperatury i przewodnictwa, 

- Elektrody do pomiaru Ph,  

- Sonda do pomiaru tlenu, 

- Mikroskop stereoskopowy. 

X Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny 

IX Bałtycki Festiwal Nauki 

Opracowanie i analiza badań   

Wystawa fotograficzna „Jezioro Ostrzyckie w czterech porach roku” w IO UG i ZS  

w Goręczynie 

Audycje w radiu i telewizji Kaszebe oraz w Panoramie TV Gdańskiej  

Konferencja podsumowująca zadanie projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza 

Bałtyckiego”  

Zadania projektu były finansowo wspierane przez: Uniwersytet Gdański, Urząd Gminy  
w Somoninie, Kaszubski Park Krajobrazowy, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Cukiernię 
,,Alicja” z Kiełpina, RADBUR z Somonina oraz osoby prywatne. 

Kronika projektu  
14 i 15 marzec 2011r. – werbowanie do projektu zainteresowanych nim uczniów  z klas pierwszych 

                                        i drugich gimnazjum ( chętni uczniowie z klas trzecich utworzyli grupę 

                                        wspomagającą ) 

18 marzec 2011r. –  opracowanie harmonogramu zadań projektu ( p. Teresa Dyl-Sosnowska, 

     dr Dorota Burska, dr Barbara Wojtasik) 

22 marzec 2011r. -  Spotkanie  uczniów z opiekunami  wytypowanie stacji badawczych 

1 kwiecień 2011r. – warsztat szkoleniowy ,,Budowa i obsługa spektrofotometru i mineralizatora” 

                               - p. Michał Miotk, pracownik firmy Hach Lange 

29 marzec – 18 kwiecień 2011r.  - ,,Zlewnia Morza Bałtyckiego” – szkolenia w oparciu 

                                                        o przygotowane materiały (p. Teresa Dyl-Sosnowsk i p. Adela Plichta)                            

- wykład ,,Czy pingwiny odlatują na zimę. Antarktyda” 

 – wykład dr Anny Panasiuk- 

Chodnickie j z IO UG 

Przygotowanie kart pracy badań Jeziora Ostrzyckiego: 

Badania terenowe 

        I – zdjęcia strefy brzegowej 

       II – badania fizyczne ( zaw. tlenu, pH, Temperatura, przewodnictwo, mętność) 

       III – pobieranie próbek wody do analiz chemicznych 

       IV – pobieranie mejobentosu 

Badania laboratoryjne 

       I – Analiza chemiczna – wykrywanie azotu całkowitego, fosforu całkowitego, azotanów,  

                                                 Fosforanów, amoniaku, chlorofilu c,  

     II – Oznaczanie  zakonserwowanego denaturatem i wybarwionego mejobentosu 

Terminy badań w ośmiu punktach badawczych Jeziora Ostrzyckiego: 

OSTRZYCE MOLO, OSTRZYCE STOLEM, WIEŻYCA, PIERSZCZEWO, KRZESZNA, OSTRZYCE 

HELENA, BRODNICA, ZIELONY MŁYN. 

19 kwiecień 2011r.  

12 maj 2011r. 

20 październik 2011r. 

17 listopad 2011r. 

Terminy badań wakacyjnych : 

5 lipiec 2011r.  

19 lipiec 2011r. 

2 sierpień 2011r. 

23 sierpień 2011r. 

15 grudzień 2011r. badania w Instytucie Oceanografii UG  

17 kwiecień 2011r. – opracowanie identyfikatorów na X Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny 

9 maj 2011r. – audycje w TV i Radio DOCSB Kaszebe (Aleksandra Plichta i Weronika Baran ) 

28 maj 2011r. – piknik naukowy w Gdyni dla laureatów konkursu multimedialnego ,,Chrońmy Morze  

                            Bałtyckie na lądzie” w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

12 – 13  maj 2012r. – X Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny 

16 luty  2012r., – wystawa ,,Jezioro Ostrzyckie w czterech porach roku” w Instytucie Oceanografii UG 
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                              w Gdyni 

23 luty 2012r. – konferencja podsumowująca projekt ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza 

                           Bałtyckiego ” w Gimnazjum Publicznym w Goręczynie 

24- 28 luty 2012r. – wystawy ,,Jezioro Ostrzyckie w czterech porach roku ” i wystawa  

                            z realizacji projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego”  

                            w IO UG 

   

Zadania realizowane były systematycznie na zajęciach dodatkowych ( 8 i 9 godzina lekcyjna  

we wtorek), a w czasie badań terenowych i laboratoryjnych od godz. 9.00 do 16.00.  

Wykłady i prezentacje pracowników naukowych IO UG odbywały się w czasie zajęć lekcyjnych 

i uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Ziemi Kaszubskiej w 

Goręczynie. W czasie X MSE, na wystawie w IO UG i podsumowaniu projektu także nauczyciele  

i uczniowie z innych szkół i zaproszeni goście.  

Realizacja zadania projektu odbywała się zgodnie z opracowanym harmonogramem wstępnym. Temat 

zadania wymagał od uczestników zrozumienia zależności między ochroną Jeziora Ostrzyckiego,  

a ochroną Morza Bałtyckiego. Dlatego w pierwszym etapie projektu niezbędne było zdobycie 

ogromnej wiedzy na temat zlewni Bałtyku. Na zajęciach dodatkowych  

od 29 marca do 19 kwietnia 2011r. odbywały się tematyczne warsztaty i szkolenia.  

Dużym wyzwaniem było opracowanie regulaminu konkursu multimedialnego ,,Chrońmy Morze 

Bałtyckie na lądzie”, który został przeprowadzony w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki razem  

z IO UG. Do konkursu włączyli się uczniowie klasy trzeciej naszego gimnazjum. Ich prezentacja pod 

kierunkiem Aleksandry Plichta pomogła odpowiedzieć na pytania: jak chronić Morze Bałtyckie  

w Goręczynie, Sławkach, Rątach…? oraz, dlaczego czystość Morza Bałtyckiego zależy  

od stanu ekologicznego Jeziora Ostrzyckiego? 

Innowacyjna tematyka konkursu i niełatwa forma sprawiły, że do konkursu na prezentację 

multimedialną ,,Chrońmy Morze Bałtyckie na lądzie” zgłoszono tylko cztery prace. Pierwsze miejsce 

zajęły (egzekwo)–Gimnazjum ze Staniszewa i Gimnazjum Publiczne w Goręczynie. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszył się  za to konkurs plastyczny ,,Kto tylko może niech pomoże by czyste było 

morze”. W konkursie wzięło udział aż 30 gimnazjalistów z pięciu szkół woj. .pomorskiego.  
 

Niezwykle pomocne w zrozumieniu tematyki zadania były wykłady i prezentacje ; 

 - ,,Czy pingwiny odlatują na zimę. Antarktyda” – dr Anny Panasiuk - Chodnickiej z IO UG, 

 - ,,Jeziora, rzeki, morza, Spitsbergen – Kaszuby, daleko czy blisko” – dr Barbary Wojtasik z UG, 

 - ,,Ekospołeczne zagrożenia zakwitami wody” – prof. dr hab. Marcin Pliński, 

 - ,,Chrońmy Morze bałtyckie na lądzie” – dr Doroty Burskiej. 

W ramach przygotowań do badań Jeziora Ostrzyckiego, 1.04.2011r., odbył się warsztat ,,Budowa  

i obsługa spektrofotometru i mineralizatora” – prowadzony przez p. Michała Miotk, pracownika 

firmy Hach Lange. 

Przygotowania do badań rozpoczęto od wyznaczenia ośmiu stacji badawczych  

w strefie przybrzeżnej Jeziora Ostrzyckiego, tzw. ,,gorących punktów „czyli miejsc najbardziej 

narażonych na degradację: OSTRZYCE - MOLO, OSTRZYCE - STOLEM, WIEŻYCA, 

PIERSZCZEWO, KRZESZNA, OSTRZYCE- HELENA, BRODNICA, ZIELONY MŁYN.  

Badania terenowe i laboratoryjne w ośmiu ,,gorących punktach” Jeziora Ostrzyckiego 

przeprowadzono: 19 kwietnia 2011r.; 12 maja 2011r.; 20 października 2011r.; 17 listopada 2011r. 

oraz w czasie wakacji - 5  i 19 lipiec 2011r. oraz 2 i 23 sierpień 2011r.w trzech stacjach: 

OSTRZYCE - MOLO, OSTRZYCE - STOLEM, WIEŻYCA.  

W realizacji zadań projektu, wspierali nas pracownicy naukowi IO UG pod kierunkiem  

dr Doroty Burskiej i dr Barbary Wojtasik. 

Do badań przygotowany został sprzęt badawczy ,odczynniki , karty pracy, fartuchy  jednorazowe, 

rękawiczki, ręczniki papierowe, szkło laboratoryjne. W czasie realizacji zadania młodzież była 

zmuszona systematycznie uzupełniać wiedzę i weryfikować umiejętności. Badania były niezwykle 

ciekawe jednak żmudne i czasochłonne (mineralizacja próbki wody w celu wykrycia fosforu lub azotu 

całkowitego trwa ok.1 godziny a próbek było osiem). Niezwykle pomocne były umiejętności 

dr Doroty Burskiej ,  która wykorzystywała np. szybkowar aby skrócić czas badań. W czasie badań 

terenowych i laboratoryjnych obecni byli oprócz dr Doroty Burskiej i dr Barbary Wojtasik , 

doktoranci i studenci UG. Dokumentowanie badań było możliwe dzięki zakupionemu laptopowi i 

aparatowi fotograficznemu . 

Najciekawszą dla młodzieży formą edukacji ekologicznej był X Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny, 

który corocznie ewaluowany przez uczestników, wypracował atrakcyjne formy działań. 
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Zadania projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego” zostały wykonane bardzo 

sumiennie, dzięki ogromnemu i autentycznemu    zaangażowaniu młodzieży, także w czasie wakacji 

oraz ferii świątecznych i zimowych. Uczestnicy projektu wykazywali się przebojowością  

 w zdobywaniu wiedzy  na temat całej zlewni Morza Bałtyckiego oraz niezwykłą cierpliwością  

i rzetelnością w czasie badań terenowych i laboratoryjnych. Gimnazjaliści chętnie przygotowywali 

pytania do wywiadów i prowadzili rozmowy a następnie je spisywali (przeprowadzili wywiady  

z wójtem gminy Somonino, Marianem Kryszewskim, dr Dorotą Burską, p. Marylą  

Szalewską - właścicielką ośrodka turystycznego oraz z prezesem Radburu - Janem Czapiewskim, 

użytkownikiem większości Jezior Kaszubskich), Wielką pomocą okazał się zakupiony dyktafon. 

Przygotowali i przeprowadzili ankietę z użytkownikami jeziora. 

Największym entuzjazmem uczniowie wykazali się przy przygotowaniu i przeprowadzaniu 

jubileuszowego X Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego w dniach 12-13 maj 2011r. W czasie 

wielogodzinnych warsztatów  został opracowany plan dwudniowego międzyszkolnego spotkania. 

Przygotowani merytorycznie uczestnicy projektu, po doświadczeniach badań 19 kwietnia 2011r. 

przyjęli rolę liderów w ośmiu grupach badawczych oraz przygotowali całą bazę do przeprowadzenia 

warsztatów w pięciu salach: 

 

1.Ryby – znaczenie dla środowiska i metody badawcze (mgr Pawelec, Zakład Biologii  

                  i Ekologii Morza, Instytut Oceanografii i Geografii UG). 

2.Mejofauna i makrofauna – znaczenie dla środowiska i metody badawcze (dr Barbara 

                   Wojtasik, Katedra Genetyki, Wydział Biologii UG) 

3.Zooplankton – znaczenie dla środowiska i metody badawcze (mgr Marcin Kalarus, 

                    Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii,  

                    Wydział Oceanografii i Geografii UG). 

4. Chemiczne wskaźniki oceny jakości wód – metody badawcze (dr Dorota Burska 

                     Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego,  

                     Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii UG). 

5. Fizyczne wskaźniki oceny jakości wód – metody badawcze (dr Dorota Pryputniewicz- 

                                                                                            Flis, Uniwersytet w Białymstoku). 

 

Po warsztatach przeprowadzono badania w 8 stacjach badawczych, a następnie  

w oparciu o materiały źródłowe i wyniki badań, liderzy grup przygotowali prezentację. 

13 maja 2011r. po wykładzie prof. dr hab. Marcina Plińskiego i jubileuszowym benefisie, 

uczniowie oblegli stoiska wystawiennicze i wykonywali zadania konkursowe  

IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wśród uczniów,   którzy wykonali zadania przy wszystkich 

stoiskach rozlosowano nagrody.  

 

Tematyka stoisk wystawienniczych: 

 Ryby – mieszkańcy rzek, jezior i mórz(mgr Anna Pawelec, Zakład Biologii i 

Ekologii Morza, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii (UG), 

 Mejofauna – mokro zwierzęta-makro informacje (dr Barbara Wojtasik, Katedra  

                                                                                      Genetyki, Wydział Biologii UG), 

 Sinicowy alarm(dr Justyna Kobos, mgr Agata Błaszczyk, Wydział Oceanografii  

                                                                                                             i Geografii UG), 

 Zooplankton – niewidzialny żywy filtr(mgr Marcin Kalarus, Zakład Badań  

        Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii UG), 

 Co wisi w wodzie?(mgr Anita Jasińska Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska  

                           Morskiego, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii UG), 

 Siarkowodór cichy zabójca(mgr Joanna Kiełczewska, Zakład Chemii Morza  

                      i Ochrony Środowiska Morskiego , Instytut Oceanografii,  

                            Wydział   Oceanografii i Geografii UG), 

 Walory i zagrożenia Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - specjalista  

                       d.s. edukacji ekologicznej p. Joanna Kuśnierz, 

 Morze Bałtyckie – Konkurs wiedzy o Bałtyku(uczennica Gimnazjum Publicznego  

                        w Goręczynie Wioleta Szwichtenberg), 

 Metody badania jakości wód (uczniowie Gimnazjum Publicznego w Goręczynie), 

 Nowoczesne osiągnięcia techniczne wykorzystywane w stomatologii (Marzena  
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                            Gidzińska starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii  

                             Zachowawczej GUMed oraz studenci III roku lekarsko- 

                                                                                                               dentystycznego.), 

 Rok lasów – Lasy dla ludzi (Leśniczy Leśnictwa Dąbrowa, Michał Budźko). 

 

Realizacja zadania ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego”, na tak 

wysokim poziomie była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników 

naukowych IO UG pod kierunkiem dr Doroty Burskiej i dr Barbary Wojtasik, a także 

kilkunastoletnim doświadczeniom działań ekologicznych goręczyńskiej szkoły. 
 

Realizatorzy projektu uzyskali dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Pozostała część kosztów finansowana była ze środków ZS w Goręczynie, Uniwersytetu Gdańskiego 

(szkoła ma podpisaną umowę patronacką z IO UG), Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach i Urzędu Gminy  Somonino oraz RADBURU z Somonina. 

Bezpośrednio w przygotowanie i realizację projektu (bezinteresownie)  zaangażowanych było 4 osoby 

-Teresa Dyl-Sosnowska, Adela Plichta , dr Dorota Burska, dr Dorota Wojtasik. Ponadto projekt 

wspierała plastycznie p. Alicja Karczewska , muzycznie p. Małgorzata Hinca, artystycznie p. 

Katarzyna Orzechowska i p. Irena Zielka. Nad finansową stroną projektu czuwała p. Irena Plichta. 

 

Efekt ekologiczny: 
  systematyczne badania pozwoliły na dokonanie analizy stanu ekologicznego Jeziora 

Ostrzyckiego, 

  zaangażowanie młodzieży gimnazjalnej w działania na rzecz ochrony Jeziora Ostrzyckiego, 

  zwrócenie uwagi użytkownikom jeziora na jego walory, stan ekologiczny, przyczyny 

degradacji poprzez audycje radiowe i telewizyjne, konferencje, wystawy, wywiady, spektakle 

itp., 

  zaprojektowanie i wydrukowanie ulotki ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza 

Bałtyckiego”, w której zamieszczono analizę wyników całorocznych badań Jeziora 

Ostrzyckiego 

  przygotowanie plakatu „Chrońmy Morze Bałtyckie na lądzie”, 

  umożliwienie użytkownikom Jeziora Ostrzyckiego udziału  wykładach, warsztatach i 

szkoleniach prowadzonych przez specjalistyczną kadrę pracowników naukowych 

Uniwersytetu Gdańskiego, 

  umożliwienie uczestnikom X MSE  udziału w zajęciach w salonach wystawienniczych IX 

Bałtyckiego  Festiwalu Nauki  

  zwrócenie uwagi na zależność czystości Morza Bałtyckiego od  stanu ekologicznego 

       Jeziora Ostrzyckiego. 

  wystawa fotograficzna ,,Jezioro Ostrzyckie w czterech porach roku”, promująca piękno Jezior 

Kaszubskich 

 wystawa z realizacji projektu ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego 

Sposób (forma) poinformowania uczestników projektu o dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w 

Gdańsku. 

Informacja o dofinansowaniu zadania ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pojawiła się: na stronie 

internetowej ZS w Goręczynie, zamieszczono ją także na zakupionych pomocach dydaktycznych, 

umieszczono w pismach do władz, instytucji i szkół, i na zaproszeniach, informowano słuchaczy    

w czasie audycji w CSB TV i Radio Kaszebe, zamieszczono na ulotce i na plakacie ,, Chrońmy Morze 

Bałtyckie na lądzie”. 

Uczestnicy projektu byli informowani o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚ i GW  

w Gdańsku. 
 
Osoba przygotowująca SPRAWOZDANIE:    
 
mgr Teresa Dyl-Sosnowska   501 599 116 
 
Osoba reprezentująca Dotowanego: 
 
mgr Elżbieta Korzeniewska - dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie.               
      


