
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego 

Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za 2021 rok 

 

W 2021 roku  w związku z trwającą pandemią ograniczono spotkania członków Klubu     i 

odbyły się zebrania: 9 czerwca, 8 września, 6 października, 3 listopada oraz 1 grudnia. 

Ogółem odbyło się 5 spotkań, na których omawiano realizację zaplanowanych projektów         

i kampanii w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.  

Sytuacja epidemiologiczna związana z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19 

nadal była niestabilna. Placówki oświatowe były okresowo niedostępne i nauka odbywała się  

w systemie  zdalnym. Z tego powodu nie organizowano otwartych spotkań dzieci i młodzieży 

na konkursach  i kampaniach edukacyjnych.  

1. Na zaproszenie dziennikarzy Radia Plus na antenie tego radia odbyła się rozmowa  na 

tematy ekologiczne, najczęściej realizowane zadania i plany na dalszy czas. Rozmawiano       

o łąkach kwietnych, edukacji dzieci i młodzieży w projektach: Prezentacje Ekologiczne            

i Ekolider oraz zachęcano do ograniczenia plastiku w codziennym życiu każdego mieszkańca, 

podkreślano konieczność segregacji odpadów i wdrażania zasad zero waste - 8 marca 2021. 

2.  W marcu z okazji Światowego Dnia Wody w artykule na strony internetowe podkreślono  

konieczność prawidłowej gospodarki wodnej, oszczędzaniu jej zasobów  i zachęcono 

Prezydenta Miasta do propagowania tego ważnego święta na forach miasta Gniezna. 

3. Również w marcu sporządzono i zapoznano członków Klubu ze Sprawozdaniami                

z działalności naszego Koła za 2020 rok (finansowe i merytoryczne) 

4. W Przedszkolu nr 9 w Gnieźnie „Leśne Ludki” dnia 12.04.21 odbył się Konkurs 

ekologiczny, w którym wzięło udział kilka placówek przedszkolnych. Dzieci odpowiadały na 

pytania konkursowe i poprzez zabawę, tańce, śpiew piosenek  poszerzały swoją wiedzę na 

ważne tematy ochrony przyrody i środowiska. Przedstawiciel Koła wziął udział w ocenie 

konkursu  i wręczył uczestnikom  przygotowane nagrody. 

Z kolei 14 kwietnia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury zainicjowano w tej  placówce 

obchody „Dnia patrzenia w niebo”. Dzieciaki z opiekunkami obserwowały niebo i dzieliły się 



swoimi spostrzeżeniami. Były zabawy plenerowe i na sali robienie chmurek, balony i ciekawe 

przesłania do ziemi. Z zajęć edukacyjnych nagrano filmiki.  

5. Z  okazji Dnia Ziemi zorganizowano XXVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne 

„Przywróćmy naszą Ziemię”. Główną ideą  była popularyzacja 15 celu zrównoważonego 

rozwoju AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie”: chronić, przywrócić oraz promować 

zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważyć gospodarowanie lasami, 

powstrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności 

biologicznej.  

Organizatorem i współorganizatorami konkursu byli: Polski Klub Ekologiczny Okręg 

Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski Gniezno, 

Nadleśnictwo Gniezno. Celem konkursu było promowanie idei ochrony środowiska, 

upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony środowiska, kształtowanie 

postaw proekologicznych, uświadomienie zagrożeń dla środowiska, rozwijanie wrażliwości 

na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.  Konkurs adresowany 

był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, świetlic oraz 

wychowanków placówek opiekuńczych ii ośrodków szkolno - wychowawczych.  Prace były 

oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków 

GRUPA II : klasy 1 - 3 szkół podstawowych GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych 

GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych GRUPA V : szkoły średnie. 

Warunkiem było wykonanie prac na zadany temat indywidualnie, każdy uczestnik mógł 

zgłosić tylko 1 pracę. Prace należało nadsyłać za pośrednictwem szkoły/placówki na adres 

pkegniezno@wp.pl. wraz z listą uczestników. Każda placówka mogła zgłosić 10 prac z danej 

grupy wiekowej.  

Zadania konkursowe: Ze względu na okoliczności pandemii konkurs miał formę zadań 

cyfrowych. GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków zadanie konkursowe – obejrzyj film 

https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i narysuj, co Ty możesz zrobić dla Ziemi. GRUPA 2 : klasy 1 

- 3 szkół podstawowych zadanie konkursowe – obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA 

i wykonaj dowolną techniką plastyczną ( możliwość wykonania pracy w programie Paint) 

Kartkę dla Ziemi z okazji jej święta i ułóż krótkie życzenia dla naszej planety. GRUPA III : 

klasy IV – VI szkół podstawowych zadanie konkursowe: obejrzyj film 

https://youtu.be/lBY9TXCz9hA ; ułóż rymowane hasło zachęcające do życia w sposób 

przyjazny dla Ziemi i zilustruj je w formie plakatu ( technika dowolna, można zastosować 



program Paint lub Canva). GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych zadanie 

konkursowe: obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i stwórz 7 slajdową prezentację      

w programie Power Point na temat: „Ekologiczne nawyki w mojej rodzinie” . GRUPA V : 

szkoły średnie zadanie konkursowe: napisz artykuł na stronę www.pke.gniezno.pl 

przedstawiający ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Zgłosiły się 22 placówki edukacyjne: 5 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 3 szkoły 

średnie. Wpłynęło ogółem 230 prac w 5 kategoriach. Nagrodzono i wyróżniono 46 

uczestników za najciekawsze prace. Placówkom przedszkolnym wręczono nagrody 

zespołowe. 

6. Z okazji Dnia Ziemi z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie odbyło się w mieście 

„Sprzątanie świata”. Dnia  22.04.2021 instytucje, organizacje i osoby prywatne spotkały się w 

okolicy  jeziora Winiary  i przez kilka godzin zbierano odpady do worków. Członkinie Koła 

podczas kilku godzinnej akcji również przyczyniły się do uporządkowania terenu parku oraz  

jego otoczenia zbierając wiele worków butelek, puszek, papierów i innych odpadów.  

7. Na antenie Radia Gniezno odbyła się rozmowa na temat obchodzonego na całym świecie 

Dnia Ziemi, jakie są cele i jak obchodzone jest to święto w wielu miastach i w naszych 

gnieźnieńskich placówkach. Słuchaczom opowiedziano zasady ogłoszonego konkursu z tej 

okazji oraz o podejmowanych inicjatywach. Była to okazja do promowania zasad ochrony 

środowiska i wyzwań, które każdy może realizować w trosce o poprawę klimatu na ziemi. 

8. Gnieźnieńskie Dni Recyklingu „Odzyskujesz – zyskujesz”to już druga tego typu kampania 

zorganizowana wspólnie przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno przy współpracy 

z Firmą Wtórjan Bis, Spółki Urbis, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i Drukarni 

Majorczyk. 

Dnia 12 czerwca 2021 roku na gnieźnieńskim Rynku w godzinach od 9 00 do 13 00 odbyła 

się zbiórka makulatury, nakrętek, karmy i innych akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze 

Schroniska w Gnieźnie. I choć pogoda tego dnia nie była korzystna dla organizatorów udało 

się zebrać blisko 2 tony makulatury i 124 kg nakrętek. Środki pozyskane z nakrętek zostały 

przekazane dla dzieci potrzebujących wsparcia. 



Wszyscy, którzy tego dnia przynieśli surowce otrzymali sadzonki drzewek lub kwiatów, które 

dostarczyli: Nadleśnictwo Gniezno, Szkółka Roślin Stempniewscy z Karniszewa, 

Ogrodnictwo Sanok z Gniezna oraz Agroplant z Gniezna. 

Ideę i potrzebę organizacji tego typu spotkań z mieszkańcami podkreślali podczas otwarcia 

imprezy Prezydent Jarosław Grobelny i Starosta Piotr Gruszczyński. 

Tego dnia wiele się działo na Rynku. Specjaliści z Urzędu Miejskiego i Banku 

Spółdzielczego w Gnieźnie udzielali informacji jak pozyskać środki na wymianę źródeł 

ciepła, termomodernizację budynków oraz inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska. 

Dzieci z Przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie przedstawiły barwny program muzyczny 

i zebrały gorące brawa.  Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 

w ramach wolontariatu przygotowała torebki z nasionami łąki kwietnej i rozdawała je osobom 

przybyłym tego dnia na Rynek. Warsztaty terapii zajęciowej w Gnieźnie wystawiły stoisko 

z pięknymi pracami swoich podopiecznych. W ramach edukacji ekologicznej były dla dzieci 

gry ekologiczne, konkursy i zgadywanki przyrodnicze. Schronisko dla zwierząt, które tego 

dnia zostało obdarowane przez mieszkańców Gniezna licznymi darami w postaci karmy, 

misek,smyczy, koców i zabawek dla zwierząt stawiło się z 5 pieskami czekającymi na 

adopcję. Uczestnikom akcji rozdano wiele upominków i materiałów o tematyce związanej 

z ochroną przyrody. 

Pozostałe sadzonki roślin zostały rozdane podczas odbioru makulatury przyniesionej do 

Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 oraz do Firmy Wtórjan Bis 

przy ul. Wrzesińskiej 4. 

Podczas trwania imprezy zachęcano mieszkańców miasta i gości do starannej segregacji 

odpadów w swoich domach i gospodarstwie i oddanie ich do recyklingu zgodnie z hasłem 

imprezy „Odzyskujesz – zyskujesz!” 

9. Studio Lato Radia Plus 23.07.21r. Na zaproszenie dziennikarzy Radia Plus zorganizowano 

zielony dzień w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcinie. Z założenia trzydniowa impreza 

weekendowa przy jeziorze Niedzięgiel miała różne przesłania. W piątek wszystkie działania 

były poświęcone ekologii. Były stanowiska gier terenowych, planszowych, edukacyjne koło 

fortuny, ogłaszano konkursy i zadania z zakresu ochrony przyrody, rozpoznawania roślin, 

rozdano szereg nagród dla osób biorących udział w konkursach. Zaprzyjaźniona pasieka z 

Trzuskołonia prezentowała swoje produkty, częstując nimi odwiedzających stoiska. Podczas 6 

godzinnego trwania studia w radiu udzielono szereg wywiadów i dzielono się uwagami na 

aktualne tematy ekologiczne.  



10. Jesienny Rajd Rowerowy z Biblioteką Pedagogiczną odbył się 11.09.2021. Na 

zaproszenie organizatorów skierowane do członków naszego Koła wzięto udział w imprezie 

sportowo -rekreacyjnej. Po przejechaniu wyznaczonego dystansu rajd zakończono w 

Gajówce, gdzie przy napojach i poczęstunku trwały rozmowy i wspólne zabawy. 

11. Sianie łąki kwietnej w Powidzu w dniu 11.09.2021. Na zaproszenie organizatorów 

uczestniczono w ciekawej akcji przygotowania gruntu, siania i zabezpieczenia terenu łąki 

kwietnej przy deptaku w Powidzu. Prace odbywały się przy udziale specjalistów z Poznania     

i wzięło w nich udział wielu mieszkańców i przechodzących turystów. Zadanie to 

potraktowano jako przykład dobrej organizacji przedsięwzięcia, które służy mieszkańcom        

i przyrodzie.  

12. Sprzątanie świata 17.09.2021. Kolejna inicjatywa w trosce o nasze lokalne środowisko. 

Na sygnał Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska przystąpiono 

kolejny raz do porządkowania ternu przy ul. Konopnickiej na dawnym boisku sportowym 

Stella. W towarzystwie innych organizacji, podmiotów gospodarczych i indywidualnych osób 

zebrano wiele worków odpadów, szczególnie butelek i plastiku. Udział wzięły osoby dorosłe   

i dzieci, których zachęca się w ten sposób do troski o porządek i ochronę terenów zielonych. 

13. Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wzięto udział w pierwszych Targach 

Rolno- Ogrodniczych, które odbyły się 19.09.2021. Celem ich była szeroka promocja 

produktów rolnych, zapoznanie się z bogatą ofertą instytucji obsługujących sektor 

okołorolniczy. Targi stworzyły okazję do spotkań i dyskusji dla hodowców roślin, 

sadowników, rolników a także pasjonatów ogrodnictwa i ekologii. Stoisko targowe Koła 

funkcjonujące przy stoisku Nadleśnictwa Gniezno poprzez konkursy i zabawy edukowały 

odwiedzających gości - dzieci i dorosłych. Rozdano wiele upominków i informatorów, ulotek 

ekologicznych.  

14. Na prośbę nauczyciela szkolnego odbyło się ciekawe spotkanie przedstawiciela Klubu          

z uczniami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kłecku. Rozmawiano o wielu problemach 

dotyczących ekologii, odnotowano zainteresowanie młodych ludzi sprawami klimatu, 

segregacji odpadów, sposobami dbania o ochronę wody, gleby i powietrza. 

15. Rozmowy interwencyjne z mieszkańcami. Na telefoniczną prośbę mieszkańca Gniezna z 

ul. Słowackiego odwiedzono jego posesję i stwierdzono szkody w ogrodzie. Żalący wskazał 

uschnięte wysokie drzewa iglaste– kilkudziesięcioletnie tuje rosnące na granicy działki. 



Sprawę skierował do Urzędu Miejskiego Wydział Ochrony Środowiska oraz Policji w 

Gnieźnie wskazując sąsiada  odpowiedzialnego za tą szkodę. 

Ponadto wpłynęło telefoniczne zapytanie jakie podjąć działania w sprawie zatrzymania 

planowanej inwestycji- budynków do chowu trzody chlewnej- w powiecie chodzieskim. 

Wymieniono doświadczenia w tym temacie i uzgodniono skierowanie sprawy do Gminy, 

WIOŚ lub RDOŚ w Poznaniu.  

16. Skierowano powtórne pismo do Prezydenta Miasta w sprawie stanowiska Polskiego 
Klubu Ekologicznego dotyczącego przebudowy ul. Wolności z uwzględnieniem ścieżek 
rowerowych oraz  o modernizacji ul. Kokoszki. Pismo z dnia 12.08.2021 pozytywnie 
zaopiniowało planowane prace drogowe i umotywowało konieczność przebudowy i 
modernizacji ul. Kokoszki. 

17. Pismo w sprawie zagospodarowania Ronda PCK wystosowano dnia 5.11.2021r. do 
Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie motywując konieczność podejmowanych prac, ich 
znaczeniem w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz edukacji 
ekologicznej młodego pokolenia. W dobie betonowania każdego wolnego miejsca na ziemi 
wszelkie prace przy odnawianiu terenów zielonych znajdują gorące poparcie członków 
naszego Klubu. 

18. Dnia 3.11.2021 r. wpłynął wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie planowanej wycinki 3 
żywotników zachodnich na cmentarzu parafialnym w Kłecku przy grobie śp. Izabeli i Jana 
Ciesielczyków. Przedstawiciel rodziny posadził wymienione drzewa  w 2003 r. czyli 18 lat 
temu i dotychczas nikt ich lokalizacji nie kwestionował, nie były one przeszkodą w 
korzystaniu z cmentarza, nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa dla odwiedzających groby 
bliskich, stąd trudno się zgodzić na ich wycięcie. Wystosowano pisma do Burmistrza Gminy, 
Zarządcy cmentarza oraz Właściciela czyli Parafii. Mimo wielu argumentów odpowiedzi tych 
jednostek potwierdzały konieczność wycięcia drzew powołując się na prawomocną decyzję 
Urzędu. 

19. Ekolandia.edu wspólnie z Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Żanetą Geltz 
z Hipoalergiczni.pl przeprowadziła webinarium pod nazwą „EkoSpotkania - Klimatyczne 
Miasto Gniezno”, czyli warsztaty ekologiczne o tematyce zmian klimatu, zdrowego 
odżywania się, niemarnowania żywności i zasobów Ziemi, gospodarki odpadowej i ochrony 
powietrza. Dodatkowo zostały poruszone tematy związane ze świadomą konsumpcją, 
selektywną zbiórką odpadów, gospodarką obiegu zamkniętego, a także wpływem pola 
elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. 

W ekospotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gnieźnieńskich placówek oświatowych, 
organizacji pozarządowych w tym Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło 
Gniezno, jednostek kultury oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką. Uczestnicy 
webinarium otrzymali ogromną dawkę wiedzy, a także możliwości skorzystania z materiałów 
edukacyjnych. 



20. Do Administracji Cmentarzy w Gnieźnie dnia 6.12.2021 skierowano pismo- petycję w 
sprawie założenia zniczodzielni przy 4 gnieźnieńskich cmentarzach. Motywowano wniosek 
podobnie działającymi punktami w wielu miastach i ich znaczeniu dla ochrony środowiska 
poprzez ograniczenie zużycia surowców i energii oraz w walce z zalewającymi świat 
plastikami. 

21. Grudniowe zebranie członków Koła odbyło się w towarzystwie wyjątkowego gościa. Pan 
Tadeusz Panowicz gnieźnieński regionalista, kiedyś dziennikarz a obecnie człowiek wielu 
pasji, nagrodzony i odznaczony przez liczne instytucje i stowarzyszenia przygotował wykład 
na temat wierzby. Ciekawe informacje dotyczyły jej znaczenia w przyrodzie, medycynie i 
wierzeniach ludowych od czasów najdawniejszych po dziś dzień. Spotkanie  miało 
wyjątkowy, świąteczny nastrój i służyło jednocześnie poszerzaniu wiedzy członków Koła. 

 


