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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „DOPOSAŻENIE 

OŚRODKA EDUKACYJNEGO W OSTROWCU NALEŻĄCEGO DO 

DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO” 

 

Sprawozdanie z imprezy  

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „DOPOSAŻENIE OŚRODKA 

EDUKACYJNEGO W OSTROWCU NALEŻĄCEGO DO DRAWIEŃSKIEGO 

PARKU NARODOWEGO” 

Źródło 

finansowania 

Środek 4.2 – „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej” we współpracy z LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”  

Data i miejsce 

realizacji 

wydarzenia 

4 grudzień 2013 r. Ośrodek Edukacyjny w Ostrowcu (Ostrowite) na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego, gmina Dobiegniew 

Cele 

wydarzenia 

Rozpowszechnienie informacji o zrealizowanym projekcie pt. 

„Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Ostrowcu należącego do 

drawieńskiego parku narodowego”. 

 

Wartość dodana projektu: 

 przekazanie informacji nt. osi 4 PO RYBY 2007-2013, 

 przekazanie informacji oraz promocja działalności grup rybackich tj. 

NGR i LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, 

 promocja działalności oraz walorów przyrodniczych Drawieńskiego 

Parku Narodowego, 

 promocja projektów, głównie edukacyjnych oraz promocyjnych 

realizowanych przez grupy, 

 promowanie współpracy pomiędzy grupami, 

 promowanie projektów opartych na partnerstwie publicznym i 

społecznym, 

 propagowanie wiedzy o lesie i jego mieszkańcach, ochronie przyrody, 

ochronie lasu przed pożarem oraz o organizmach wodnych (rybach) 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Partnerzy 

wydarzenia 

1. Nadnotecka Grupa Rybacka z siedzibą w Pile, 

2. LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” z siedzibą w Dobiegniewie, 

3. Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, 

4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika z Trzcianki. 

Reprezentanci 

 przedstawiciele Zarządu oraz biura NGR – Joanna Sanocka – Pertek, 

Grażyna Myszkowska, Patrycja Krystek, Anna Ligenza, Jacek 

Gawroński, 

 przedstawiciele Zarządu oraz biura LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” 

– Kazimierz Szmid, Joanna Wojciechowska, 

 przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego – Dyrektor Parku 

Paweł Bilski oraz pracownicy Parku, 

 Burmistrz Gminy Dobiegniew – Leszek Walch, 

 sołtys Głuska – Marek Wardziak, 

 dzieci z II klasy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika z 

Trzcianki wraz z panią wychowawczynią Anną Gondek. 

Liczba 

uczestników 

 

43 osoby, w tym 24 dzieci 
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Program 

wydarzenia 

 Uroczyste przywitanie zaproszonych gości. 

 Oficjalne zakończenie realizacji projektu poprzez podpisanie Protokołu 

wykonania Porozumienia o współpracy przez wszystkich partnerów 

projektu. 

 Wystąpienia Partnerów Projektu: NGR, Lokalnej Grupy Rybackiej 

Pojezierze Dobiegniewskie oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 Prezentacja Ośrodka Edukacyjnego w Ostrowcu wraz z elementami 

sfinansowanymi przez Lokalne Grupy Rybackie.  

 Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracownika DPN z 

wykorzystaniem elementów sfinansowanych przez Lokalne Grupy 

Rybackie. 

 Prelekcja nt. środowiska wodnego prowadzona przez przedstawiciela 

Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 Inscenizacja przygotowana przez dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Trzciance. 

 Wręczenie symbolicznych upominków (gadżetów edukacyjnych) dla 

dzieci. 

 Zakończenie uroczystości oraz poczęstunek. 

Opis wydarzenia 

Impreza odbyła się w dniu 4 grudnia 2013 r. w nowoutworzonym Ośrodku Edukacyjnym w 

Ostrowcu – stacji terenowej w Drawieńskim Parku Narodowym. Spotkanie sfinansowane 

zostało przez NGR, a przy jego organizacji uczestniczyły także: LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”, a także Dyrekcja oraz pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego. Jego 

głównym celem było rozpowszechnienie informacji o projekcie współpracy, który 

zrealizowany został przez obie grupy rybackie ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. W trakcie tego roku obu grupom, na mocy Umowy Współpracy 

zawartej w dniu 22 lutego 2013 r.,  udało się zrealizować wspólny projekt polegający na 

doposażeniu ośrodka edukacyjnego w Ostrowcu w pomoce edukacyjne i dydaktyczne oraz 

sprzęt komputerowy i RTV, niezbędne do prowadzenia zajęć z grupami dzieci oraz turystów 

na terenie obiektu. Projekt wart ok. 80 tys. zł objął następujące elementy: 

 

 NGR sfinansowała zakup następujących elementów wyposażenia ośrodka 

edukacyjnego w DPN: 

 meble (szafki, ławki, stół edukacyjny), 

 materiały edukacyjne dla dzieci (tablice edukacyjne, leśne koło fortuny, zegary 

ścienne, puzzle, układanki, pieczęcie edukacyjne, tropy zwierząt), 

 sprzęt komputerowy i RTV (projektor, pilot do projektora, uchwyt do projektora 

sufitowy, stolik pod projektor i komputer, laptop wraz z oprogramowaniem 

Windows oraz MS Office, wzmacniacz miksujący, głośniki, zestaw mikrofonów 

bezprzewodowych). 

 

  „Pojezierze Dobiegniewskie” sfinansowała zakup następujących elementów 

wyposażenia ośrodka edukacyjnego w DPN: 

 mikroskopy (mikroskop stereoskopowy, mikroskopy dla uczniów), 

 pomoce dydaktyczne (zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców, preparaty 

mikroskopowe, tacka do preparowania okazów, wodoszczelny tester ph + miernik 

temperatury, walizka Eko-badacza, pudełka z 2 lupami, szafka do preparatów 

mikroskopowych). 
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Impreza miała stanowić pewnego rodzaju uroczyste zakończenie projektu oraz oficjalne 

przekazanie Drawieńskiemu Parku Narodowemu wszystkich elementów sfinansowanych 

przez grupy.  

W wydarzeniu tym uczestniczyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej z Trzcianki, 

należącej do obszaru NGR. Transport klasy sfinansowała grupa z Piły. NGR zadbała również 

o poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania. Dzieci otrzymały także szereg 

gadżetów edukacyjnych w postaci linijek, planów lekcji, kolorowanek o rybach. 

Element 

programu 

wydarzenia 

Podpisanie protokołu wykonania Porozumienia o współpracy przez 

wszystkich partnerów projektu. 

Krótki opis 

wydarzenia  

Oficjalnym wyrazem zakończenia projektu związanego z doposażeniem 

Ośrodka Edukacyjnego w Ostrowcu było podpisanie przez przedstawicieli 

partnerów projektu protokołu wykonania Porozumienia trójstronnego z 

dnia 6 maja br. Protokół podpisali: Skarbnik Zarządu NGR – Joanna 

Sanocka – Pertek, Prezes Zarządu LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” - 

Kazimierz Szmidt oraz Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego – 

Paweł Bilski. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie protokołu wykonania Porozumienia trójstronnego 

Element 

programu 

wydarzenia 

Wystąpienia Partnerów Projektu: NGR, Lokalnej Grupy Rybackiej 

Pojezierze Dobiegniewskie oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Krótki opis 

wydarzenia  

Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, który 

w skrócie zaprezentował historię, cele i zadania, do których realizacji 

został powołany Park. Wspomniał również krótko o walorach przyrodniczo 

– turystycznych, zachęcając tym samym do odwiedzania Parku. 

Jako druga wystąpiła Dyrektor Biura NGR Pani Grażyna Myszkowska, 

która zaprezentowała działalność NGR, zwracając szczególną uwagę na 

aspekt edukacyjny stowarzyszenia, czyli zrealizowane projekty o 

charakterze dydaktycznym. Na zakończenie wystąpiła Dyrektor Biura 

LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” Pani Joanna Wojciechowska. 

Prezentując w/w stowarzyszenie, Pani Dyrektor skupiła się na działalności 

promocyjnej grupy, przedstawiając na ekranie m. in. główne informacje i 

zdjęcia z imprez, czy festynów, które odbyły się na terenie działania grupy 

rybackiej. Dzięki wystąpieniom zebrani dowiedzieli się, czym zajmują się 

Lokalne Grupy Rybackie oraz na jakie projekty edukacyjne i promocyjne 

przeznacza się środki z EFR.  
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Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

Wystąpienia Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Dyrektor Biura LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

 

Element 

programu 

wydarzenia 

Prezentacja Ośrodka Edukacyjnego w Ostrowcu wraz z elementami 

sfinansowanymi przez Lokalne Grupy Rybackie. 

Krótki opis 

wydarzenia 

Efekty współpracy pomiędzy grupami i DPN przedstawił zebranym 

przedstawiciel NGR Pan Jacek Gawroński. Na nowo zakupionym ekranie 

zaprezentowane zostały informacje na temat wspólnego projektu, w tym 

przede wszystkim podstawy prawne, cele oraz koszty projektu. Pan 

Gawroński wymienił również efekty, jakie strony spodziewają się osiągnąć 

w wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Głównym punktem 

prezentacji było oczywiście wyposażenie ośrodka w Ostrowcu. Prezentację 

wspomogła Pani Anna Ligenza, prezentując zebranym niektóre elementy 

wyposażenia obiektu, jakie zakupiły grupy. Szczególną uwagę 

prezentujący zwrócili na źródło finansowania projektu, czyli Europejski 

Fundusz Rybacki w ramach 4 osie PO Ryby 2007-2013, środek 4.2 – 

projekty współpracy pomiędzy LGR-ami. Na zakończenie wszyscy dorośli 

udali się na prezentację ośrodka, po którym oprowadzał Dyrektor DPN Pan 

Paweł Bilski, opowiadając jednocześnie o nowym wyposażeniu. W 

prezentacji uczestniczyli również przedstawiciele telewizji regionalnej – 

TVP Gorzów Wlkp., którzy zbierali informacje, aby zrealizować materiał 

filmowy o projekcie. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prezentacja projektu przez pracowników NGR 
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Prezentacja Ośrodka Edukacyjnego przez Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego 

 

Element 

programu 

wydarzenia 

Zajęcia edukacyjne z dziećmi  

Krótki opis 

wydarzenia 

Jednym z głównych punktów wydarzenia, najciekawszym dla 

najmłodszych jego uczestników, były zajęcia edukacyjne z 

wykorzystaniem elementów wyposażenia ośrodka, zakupionych przez 

grupy. Głównym celem tego punktu programu było pokazanie, w jaki 

sposób w praktyce wykorzystywane mogą być zakupione przedmioty. 

Zajęcia przeprowadzili pracownicy DPN Państwo Aleksandra i Jarosław 

Gancarczykowie. Klasa podzielona została na dwie grupy – pierwsza 

uczestniczyła w zajęciach w laboratorium, gdzie dzieci miały okazję 

obejrzeć pod mikroskopami np. rozmaite organizmy żyjące w kropli wody. 

Druga grupa odpowiadała na pytania dotyczące ochrony lasu oraz 

właściwych zachowań na jego terenie – do tego celu prowadzący 

wykorzystali koło fortuny oraz księgę pytań i odpowiedzi, zakupione w 

ramach projektu. Dzieciom przekazano także wiedzę o rybach – ich 

rodzajach, czy budowie anatomicznej. Po zakończonych zajęciach 

edukacyjnych Pani Izabela Baczyńska – kierownik ds. udostępniania i 

edukacji DPN przedstawiła dzieciom krótką prezentację na temat 

środowiska wodnego i jego mieszkańców.  Dzięki zajęciom dzieci 

poszerzyły wiedzę o lesie i jego mieszkańcach, ochronie przyrody, 

ochronie lasu oraz o organizmach wodnych (rybach).  

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zabawy z dziećmi 

Element 

programu 

wydarzenia 

Inscenizacja przygotowana przez dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Trzciance. 

Krótki opis 

wydarzenia 

W podziękowaniu za zaproszenie, dzieci przy nieocenionej pomocy 

wychowawczyni Pani Anny Gondek, przygotowały przedstawienie o 
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tematyce leśnej. Wszystkie dzieci przebrane były za zwierzątka 

mieszkające w lasach lub inne postacie związane z tym ekosystemem. W 

trakcie inscenizacji dzieci recytowały wierszyki dotyczące ochrony lasu, 

czy pozytywnych zachowań ludzi w lesie. Przygotowane przedstawienie 

było dla dzieci nie tylko dobrą zabawą, ale przede wszystkim przyjemną 

formą edukacji. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Trzcianki 

Element 

programu 

wydarzenia 

Wręczenie symbolicznych upominków dla dzieci. 

Krótki opis 

wydarzenia 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele grup oraz Drawieńskiego Parku 

Narodowego wręczyli wszystkim dzieciom drobne upominki, wśród 

których znalazły się przede wszystkim materiały edukacyjne o rybach, 

zwierzętach leśnych oraz gadżety reklamowe. Dzieci otrzymały m. in. 

linijki, plany lekcji, naklejki, pocztówki edukacyjne, magnesy z logo DPN, 

worki na kapcie, długopis i ołówek. Wszystkie dzieci, nie ukrywając 

ogromnego zadowolenia z otrzymanych prezentów, wspólnie 

podziękowały za upominki.  

Dokumentacja 

fotograficzna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie upominków 

Element 

programu 

wydarzenia 

Zakończenie uroczystości. 

Krótki opis 

wydarzenia 

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni uczestnicy zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcie. Pan Paweł Bilski podziękował zebranym za 

przybycie. Wyraził też nadzieję, że obiekt odwiedzać będą równie chętnie 

kolejne grupy szkolne. Pracownikom DPN przekazane zostały również 

ulotki informujące o projekcie oraz nowym wyposażeniu ośrodka, 

zachęcające do jego odwiedzania, a także kolorowanki, zakładki i plany 

lekcji edukacyjne, ufundowane przez NGR, w celu ich dalszego 

rozdysponowania wśród dzieci i turystów. 
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Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uczestnicy spotkania 

 


