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I  Informacje ogólne 
 

Czas trwania projektu:  
01.09. 2014 r. -  26.06. 2015 r. 
 

Uczestnicy projektu: 
 uczniowie i nauczyciele Zespo u Szkolno – Przedszkolnego 

      w   Siemirowicach 
 spo eczno  lokalna gminy Cewice, w szczególno ci Siemirowic 

 
Uczestnicy projektu zostali poinformowani o otrzymaniu dofinansowania  
ze rodków WFO iGW  Gda sku.  
Ze  rodków tych zakupiono:  
 sprz t potrzebny do realizacji zada  (mikroskopy, walizk  Eko badacza, 

lornetki, lupy, sie  workow  z dr kiem, czerpak z zaciskiem, termometr  
do pomiarów temperatury cieczy, zlewki, fiolki, paski wska nikowe, 
kompasy) 

 materia y (przewodniki do oznaczania ro lin i zwierz t, encyklopedie) 
 nagrody na konkursy ( ksi ki, gry dydaktyczne, sprz t elektroniczny,   

maskotki, przybory szkolne) 
Pokryto równie  koszty dojazdu uczniów do Powiatowej Stacji Sanitarno –   
Epidemiologicznej w L borku. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II  Sprawozdanie z realizacji poszczególnych elementów dzia  uj tych 
    w  projekcie: 
 
Adn. 1   Poznajemy nasze jezioro – prowadzimy badania, inwentaryzacj ,      

analizy.   
 
Grupa projektowa kilkakrotnie dokona a bada  jako ci wody. Próbki wody 
pobierane by y raz w miesi cu z 4 sta ych punktów pomiarowych. Badano  
nast puj ce parametry wody: st enie jonów elaza, azotanów fosforanów, 
azotynów, pH i  twardo  wody. 
 
 
Badania wody  
Zapach – ro linny 
Barwa  – ta 
Przejrzysto   -  z uwagi na torfowe pod e jest bardzo ma a 
 
STANOWISKO 1 
St enie jonów elaza w zakresie      0 – 1,5 mg/l         Fe     -   0,1  
St enie azotanów w zakresie            0 – 130 mg/l       NO2 -    0 
St enie fosforanów  w zakresie        0 – 2 mg/l           PO4  -    0,1  
St enie azotynów w zakresie            0 – 10 mg/l         NO2 -    0  
pH  4,5 – 9      - 7  
pH    6 – 8         - 7 
Twardo  ogólna TwO   - 0 mg/l   woda bardzo mi kka 
 
STANOWISKO 2 
St enie jonów elaza w zakresie      0 – 1,5 mg/l         Fe     -   0,2  
St enie azotanów w zakresie            0 – 130 mg/l       NO2 -    0 
St enie fosforanów  w zakresie        0 – 2 mg/l           PO4  -    0,1  
St enie azotynów w zakresie            0 – 10 mg/l         NO2 -    0  
pH  4,5 – 9      - 7,5  
pH    6 – 8         - 7,8 
Twardo  ogólna TwO - 0 mg/l   woda bardzo mi kka 
 
 
 
STANOWISKO 3 
St enie jonów elaza w zakresie      0 – 1,5 mg/l         Fe     -   0,2  
St enie azotanów w zakresie            0 – 130 mg/l       NO2 -    0 
St enie fosforanów  w zakresie        0 – 2 mg/l           PO4  -    0,1  
St enie azotynów w zakresie            0 – 10 mg/l         NO2 -    0  
pH  4,5 – 9      - 7,5  
pH    6 – 8         - 7,8 
Twardo  ogólna TwO - 0 mg/l   woda bardzo mi kka 
 
 



 
STANOWISKO 4 
St enie jonów elaza w zakresie      0 – 1,5 mg/l         Fe     -   0,2  
St enie azotanów w zakresie            0 – 130 mg/l       NO2 -    0 
St enie fosforanów  w zakresie        0 – 2 mg/l           PO4  -    0,1  
St enie azotynów w zakresie            0 – 10 mg/l         NO2 -    0  
pH  4,5 – 9      - 7,1  
pH    6 – 8         - 7,2 
Twardo  ogólna TwO - 0 mg/l   woda bardzo mi kka 
 
 
 Uczniowie po analizie parametrów stwierdzili, e  wska niki chemiczne 
wskazuj , i  jezioro w Siemirowicach posiada wody  dobrej jako ci, która nie 
nadaje si  do bezpo redniego picia, ale jest odpowiednia do u ytku 
gospodarczego, do hodowli ryb, urz dzania k pielisk i celów rekreacyjnych. 
Wska niki chemiczne wody jeziora s   dobre. Niezale nie od miejsca pobrania 
wyniki analizy wody by y  zgodne. O dobrych parametrach chemicznych wody 
wiadczy równie  fakt, i  w jeziorze bytuj  raki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do bada  wykorzystano specjalistyczny sprz t zakupiony ze rodków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gda sku. Badania prowadzono w oparciu o karty pracy wykonane przez 
nauczyciela przyrody oraz instrukcje zawarte w zestawach badawczych. 
 
Przed dokonywaniem bada   uczniowie odwiedzili  Powiatow  Stacj  Sanitarno 
– Epidemiologiczn  w L borku celem zwiedzenia laboratorium, a przede 
wszystkim zapoznania si  z metodami bada  wody.  
 

 

  

 

 

 

 



W celu realizacji zadania - inwentaryzacja przyrodnicza flory i fauny wokó  
jeziora uczniowie  wraz z opiekunem gromadzili si  nad jeziorem w ró nych 
porach roku, aby dok adnie zbada  lini  brzegow  jeziora, udokumentowa  
rosn ce tam ro liny oraz poobserwowa  zwierz ta.  

   

  

               

 

  

 

Z pozyskanych ro lin uczniowie sporz dzili zielniki ro linno ci brzegowej 
jeziora. Podczas tego zadania pracowali z kluczami do oznaczania ro lin 
zakupionymi ze rodków WFO iGW w Gda sku. 



 Odby o si  równie  spotkanie z podle niczym p. Agnieszk  Tusk  
z Nadle nictwa Cewice, które  mia o miejsce dnia 11 czerwca 2015 r.   
Uczniowie klas IV - VI dokonywali inwentaryzacji ro lin znajduj cych si   
w pobli u brzegów jeziora. Rozpoznawali charakterystyczne ro liny 
przybrze ne.  
 

   

 
W ramach realizacji kolejnego zadania odby o si  spotkanie z ichtiologiem   
p. Wojciechem Sobiegrajem z Zarz du Okr gu PZW w S upsku, które mia o 
miejsce dnia 28 maja2015 r.  
Uczniowie kl. II – VI  poznali gatunki ryb yj ce w naszym jeziorze, zwyczaje 
ryb, ich budow , przystosowania do ycia w wodzie oraz dowiedzieli si  wiele 
ciekawostek  o rybach.  
 

  
 



  
 
22 maja 2015 r. odby a si  prelekcja o wodzie. Uczniowie równie  obejrzeli film  
pt. „Planeta Ziemia jakiej dot d nie widzia  – woda”. 

 
 

Nast pnie odby o si  spotkanie z panami w dkarzami z Wojskowo – Gminnego 
Ko a  PZW w Siemirowicach. Uczniowie dowiedzieli si  na temat metod 

dkowania, zapoznali si  ze sprz tem w dkarskim oraz gatunkami ryb. 
 

  

 



Uczniowie podczas kilkakrotnych zaj  nad jeziorem rozpoznali przy pomocy 
przewodników oraz kluczy do rozpoznawania zwierz t nast puj ce  gatunki:  
 
Mi czaki -  b otniarka stawowa, zatoczek rogowy, szcze uja wielka, limak 
winniczek, wst yk gajowy, skójka, linik wielki 
Ryby - , szczupak, kara , karp, lin, oko , sum, w gorz 
Owady -larwy chru cika, uk wiosenny, komar pospolity, j tka, skoczek 
zielony, nartnik powierzchniowiec, rusa ka pokrzywnik, bielinek kapustnik, 
biedronki: dwukropka, siedmiokropka, mrówki: rudnica, hurtnica pospolita 

azy - aba moczarowa, ropucha szara 
Gady - jaszczurka yworodna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, mija 
zygzakowata 
Paj czaki - wa sak le ny, krzy ak ogrodowy, bagnik przybrze ny 
Ptaki - kaczka krzy ówka, mewa pospolita, kuku ka, dzi cio  du y, kawka, 
kruk, sierpówka, je yk, pliszka, sroka 
Ro liny - trzcina pospolita, pa ka szerokolistna, jaskier roz ogowy, knie  b otna, 
wyczyniec kowy, kielisznik zaro lowy, przytulia czepna, mniszek lekarski, 
komosa bia a, babka lancetowata, pospolita, olsza czarna, czeremcha zwyczajna, 
brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, morwa bia a, wierk pospolity  

 

 

 

 

 



Uczniowie kl. VI dokonywali obserwacji mikroskopowych. Badali pobrane 
próbki wody, obserwowali mikroorganizmy  - zooplankton i fitoplankton 
znajduj ce si  w wodach jeziora.  Podczas realizacji tego zadania pracowali 
 z mikroskopami zakupionymi  z  WFO iGW  w Gda sku.  
 

  
 

      Inwentaryzowali  faun  w okolicach jeziora. Obserwacje prowadzili za pomoc  
lornetek i lup powi kszaj cych. Do  opisu zaobserwowanych gatunków zwierz t  

y uczniom  atlasy,  przewodniki  oraz klucze do oznaczania gatunków 
zwierz t zakupione z WFO iGW w Gda sku. 

 

 

 

Po inwentaryzacji powsta y albumy ze zdj ciami wykonanymi przez uczniów. 

      

 



Podczas wyj  nad jezioro uczniowie dokonali inwentaryzacji pomostów oraz 
wykonali ich zdj cia.   
Kolejnym zadaniem by o zarybienie naszego jeziorka. 
Zakupiono 5,5 kg ryb – karasia pospolitego, który zosta  wpuszczony przez pana 
ichtiologa. Fundusze na ryby pochodzi y ze zbiórki makulatury. 
 

 
 

Kilkakrotnie odby o si  spotkanie z grup  WOPR z Siemirowic. Podczas 
spotka  uczniowie zapoznawali si  z zasadami bezpiecznego korzystania  
z akwenów wodnych, udzielania pierwszej pomocy. 
Propagowano sporty wodne, zawody w dkarskie podczas pikniku i festynu. 
 
Przygotowano foldery o jeziorze i rozdano je mieszka com Siemirowic.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
W ramach realizacji nast pnego zadania uczniowie pos uguj c si  skal   
wykonali  swoje mapy jeziora w Siemirowicach. 
 

  
 
 

 
 
 
 Równie  wyszukiwali dokumentacj  fotograficzn  powstania  naszego obiektu 
wodnego oraz jego rozwój w poszczególnych latach.    
Odby  si  konkurs plastyczny pt. „Nasze jezioro w przysz ci”. 
Nasun y si  wnioski, i  z perspektywy czasu otoczenie naszego jeziora 
wypi knia o. 
 
Na bie co aktualizowano informacje dotycz ce realizacji projektu oraz 
umieszczano je na stronie internetowej szko y. Odbiorcami bezpo rednimi byli 
uczniowie szko y, po rednimi natomiast osoby odwiedzaj ce strony 
internetowe. 



Adn. 2   Przeprowadzenie dzia  zach caj cych do aktywno ci na rzecz  
rodowiska naturalnego. 

 
 
Prowadzono kampani  informacyjn  dotycz  organizacji  konkursów. Plakaty 
umieszczane by y w szkole oraz na stronie internetowej szko y. 
Przygotowywano informacje, zaproszenia  o pikniku i festynie.  
Ze rodków w asnych wykonano baner, na którym umieszczano zdj cia  
z realizacji poszczególnych zada . 
 

 
 
 
 
   W ramach dzia  projektu uczniowie kilkakrotnie sprz tali teren nad 
jeziorem. Do prac w czali si  w dkarze, ratownicy WOPR oraz rodzice 
uczniów. 

 
 



   
 

  
 

 
 

Spo ród uczniów zosta a powo ana grupa uczniów tzw. „detektywistyczna”, 
która wraz z opiekunem szuka a miejsc nielegalnych zrzutów cieków do 
jeziora, nielegalnych wysypisk wzd  brzegów jeziora. Ku uciesze wszystkich 
takowych nie zaobserwowano. 

  
 



  
 
 

Kolejnym zadaniem by a organizacja spotkania plenerowego oraz festynu  
rodzinnego. 
Dnia 25 pa dziernika 2014r. odby  si  nad jeziorem piknik zorganizowany dla 
mieszka ców Siemirowic. By y konkursy z nagrodami: na rymowank  o 
jeziorze, rozpoznawanie ryb, o wodzie, wspólne opowiadanie bajki o jeziorze. 
Ch tni mogli skorzysta  z malowania twarzy. Odby  si  pokaz ratowania osoby 
topi cej si   i zabawy ruchowe przygotowane przez grup  ratowników WOPR z 
Siemirowic oraz pracowników Klubu Wojskowego 44 BLotM.  

dkarze Wojskowo – Gminnego Ko a PZW z Siemirowic zorganizowali 
zawody w dkarskie podczas, których zmaga o si  9 uczestników. Z owiono 21 
sztuk ryb. Na uczestników czeka y puchary, nagrody, s odki pocz stunek. 
Podczas pikniku mo na by o ogrza  si  przy ognisku, upiec kie bask , zje  
bigos przygotowany przez panie kucharki ze szko y.    
Piknik zosta  zorganizowany z w asnych rodków. 
 

     
 

    
 



    
 
 
Dnia 20 czerwca 2015r. w amfiteatrze nad jeziorem odby  si  festyn rodzinny. 
W programie by y zawody w dkarskie, wyst py dzieci z Zespo u Szkolno – 
Przedszkolnego w Siemirowicach, Awionetek maluchów, pokaz ratownictwa 
wodnego, gry i zabawy rodzinne, konkursy z nagrodami m.in.  Rodzina na 6, 
Najpi kniejszy wianek, pocz stunek  - grochówka, chleb ze smalcem, kie basa z 
grilla, kram z rozmaito ciami. Podczas festynu rozstrzygni to konkurs na nazw  
naszego obiektu wodnego, którego nowa nazwa brzmi - Dolina Wspomnie .  
Festyn zako czy  si  zabaw  taneczn  w sali widowiskowej w Klubie 
Wojskowym. 
Organizatorami festynu byli: Zespó  Szkolno – Przedszkolny w Siemirowicach,  
So ectwo Siemirowice, Zarz d Osiedla, Dru yna WOPR, Rada Rodziców, Klub 
Wojskowy 44 BLotM oraz Wojskowo – Gminne Ko o PZW       
Piknik zosta  zorganizowany ze rodków w asnych oraz pozyskanych od 
sponsorów. 
 

   
 
 

   
 
 



    
 
 

   
 

    
 
 

   
 

 
 



Zorganizowano szereg konkursów: 
 

 konkurs fotograficzny „Nasze jezioro w czterech porach roku” 
 
I m. O. Wa doch 
II m. P. Nieszporski 
III m. A. Dettlaff  i  K. Lipiec 
Podzi kowania z upominkiem – Z. Kot owska, K. Smer a, J. Murzynowska 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 konkurs plastyczny „Jezioro w przysz ci” 
 
I  m. Magdalena Wirkus, Kinga Grzanka 
II m. Julia Murzynowska, Marceli Wodzy ski 
III m. Kacper Smer a, Aleksandra Dettlaff 
Wyró nienia –  Kinga Wirkus, Agata Stencel 
Podzi kowanie  za udzia  wraz z upominkiem– Ma gorzata Marszk, 
Weridiana Wrzesi ska, Zuzanna  Kot owska 

 

   
 

 konkurs plastyczny przestrzenny – wykonanie makiety jeziora 
 
kategoria klas I - III 
I m- P. Stepnowska  
II m- Z. Wilczy ska  
III m- K. Smer a i O. Olender 
 
 kategoria klas IV - VI 
I m – M. Dabek i J. Murzynowska  
II m – D. Bulczak i J. Stencel  
III m- F. Czoch i  J. Wiczy ski  
Podzi kowanie  za udzia  wraz z upominkiem – R. Stencel, A. D bek, . Stojek, 
L. Wenta, M. Wirkus,H. Wasielewski, A. Ja ewska 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 konkurs na has a ekologiczne zwi zane z jeziorem 

 
I  m. Magdalena Wirkus 
II m. Aleksandra Dettlaff 
III m. Zuzanna Kowalska 
Podzi kowanie  za udzia  wraz z upominkiem –  Kacper Smer a, Alicja Wolska, 
Magdalena D bek, Zuzanna  Kot owska, Dorian Kazimierski, Roksana Stencel, 
Oliwia Olender, Maja Domaros, Piotr Nieszporski, Nadia Badzi ska 
 

 
 konkurs na nazw  jeziora 

 
I m. Patryk Szamatowicz za nazw  Dolina Wspomnie  
 

           
 
Nagrody  za udzia  we wszystkich konkursach  by y finansowane ze rodków 
WFO iGW w Gda sku.  



Wykonano tablice z has ami ekologicznymi oraz tablice informacyjn  o naszym 
jeziorze. B  przypomina  u ytkownikom o zachowaniu czysto ci oraz 
przybli  wiadomo ci o naszym jeziorku. Koszt wykonania tablic zosta  pokryty 
ze rodków w asnych. 
 

 
 

 



Uczniowie dzielili si  swoimi spostrze eniami oraz zdobytymi osi gni ciami podczas 
spotka   (stycze , czerwiec) z grupami uczniów. Bezpo rednio realizuj cy zadania 
projektowe przedstawiali swoj  dotychczasow  prac  pos uguj c si  prezentacjami 
multimedialnymi oraz znalezionymi okazami, które uwiarygodni y posiadan  i 
przekazywan  wiedz  i umiej tno ci przez m odych  ekologów.  Po rozstrzygni ciu  
konkursów organizowano wystawy pokonkursowe umieszczane na korytarzach 
szko y, aby odwiedzaj cy  mogli  zobaczy  wk ad pracy dzieci.   
Po rednimi odbiorcami projektu byli uczniowie kl. I – VI i dzieci z oddzia ów 
przedszkolnych oraz mieszka cy Siemirowic, którzy brali udzia  w konkursach, 
sprz taniu brzegów jeziorka, pikniku i festynie.  
W realizacje projektu stale by a zaanga owana grupa 45 uczniów kl. IV – VI oraz 
nauczyciel przyrody. Systematycznie umieszczane by y informacje o realizacji zada  
projektowych na stronie internetowej szko y, sk d wiadomo ci mogli czerpa  równie  
mieszka cy Siemirowic. 
 
Celem projektu by o zaprezentowanie mieszka com walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych, ekologicznych i rekreacyjnych jeziora w Siemirowicach. 
Uczestnictwo w nim uczniów zapewni o im poznanie metod badania jako ci wody 
oraz prawid owego zagospodarowania przestrzeni w celu ochrony zbiornika wodnego. 
W projekcie wyst pi a wspó praca ró nych podmiotów zainteresowanych przysz ci  
jeziora. Wa nym elementem projektu by a promocja terenu przyleg ego do jeziora, 
sp dzanie aktywnie czasu nad jeziorem. Efekty projektu wyeksponowano na stronie 
internetowej szko y, w postaci wydanego folderu oraz na banerze, tablicach 
umieszczonych na korytarzach w budynku szko y. W trakcie prezentacji oraz 
informacji przekazywanych mediom podkre lano wsparcie finansowe WFO iGW w 
Gda sku. Szko a zosta a wyposa ona w sprz t niezb dny do realizacji zada  
projektowych, który równie  b dzie wykorzystywany po jego zako czeniu: 
mikroskopy, lornetki, kompasy, teczka Eko badacza, lupy, sie  workowa z dr kiem, 
czerpak z zaciskiem, termometr  do pomiarów temperatury cieczy, zlewki, fiolki, paski 
wska nikowe, przewodniki, klucze do oznaczania ro lin i zwierz t, albumy, 
encyklopedie. Osi gni to zamierzone cele ekologiczne. Wzros a wiadomo  
ekologiczna mieszka ców i uczniów, którzy poznali ciekawe formy aktywnej edukacji 
ekologicznej.  
 
 

Uczniowie, nauczyciele i mieszka cy serdecznie dzi kuj  w adzom WFO iGW  
w Gda sku  za umo liwienie prowadzenia dzia  ekologicznych. 
 

     Z powa aniem 

                                                                             Koordynator projektu 
  mgr Wioleta Szl k 
 
 

Siemirowice, 26.06. 2015r. 


