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Podsumowanie 2016 roku w Barzkowickim Ośrodku Edukacji Ekologicznej  

 

Położenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

wśród łąk, pól, malowniczych starych alei lipowych oraz pobliskiego starego parku i pałacu -

zachęca do odwiedzin i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej na łonie przyrody.  

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Barzkowicki Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej, działający jako zespół ponaddziałowy ZODR, organizuje corocznie liczne 

zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. 

W 2016 roku zrealizował m.in. zadanie roczne pn.: „Moja przyjaźń z przyrodą” - 

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. W ramach tego zadania w 2016 roku wzięły udział 1902 osoby. 

W czasie Warsztatów „ABC Rolnictwa…” dzieci nauczyły się rozpoznawać różne 

odmiany zbóż, a także poznały metody upraw roślin rolniczych. Zapoznały się również z 

zabiegami pielęgnacyjnymi jakie rolnik  musi wykonywać podczas całego roku, aby otrzymać 

plon. Zdobyły wiedzę na temat surowców odnawialnych, które mogą znaleźć zastosowanie w 

różnych gałęziach przemysłu. Podsumowaniem zdobywania tej wiedzy było przygotowanie 

poletka i wysiew nasion. Uczestnicy warsztatów obserwowali też zwierzęta gospodarskie. 

Podczas październikowych warsztatów „Zasoby przyrody”, w czasie wspólnych 

wędrówek szlakiem naszych obiektów dydaktycznych: Biosurowcowego Ogrodu 

Dydaktycznego, oczyszczalni ścieków, siłowni wiatrowej czy kolektorów słonecznych, z dala 

od wielkomiejskiego zgiełku, gdzie wśród pół i łąk położony jest nasz Ośrodek, chcieliśmy 

pokazać powiązania między człowiekiem a otaczającym środowiskiem, pokazać jakie siły 

drzemią w przyrodzie.  

Pokazy: „Oczyszczalnia  ścieków „Ogrody Odnowy” i Biosurowcowy Ogród  

Dydaktyczny” miały na celu zwrócenie uwagi na odnawialne zasoby przyrody oraz na 

naturalne siły drzemiące w przyrodzie-jej naturalne zdolności do samooczyszczania, m.in. 

poprzez pokazywanie metod, technologii naśladujących przyrodę, ukazanie powiązań 

pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem.  

 XV Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej adresowana była zaś do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  Ważne było, aby w dobie tak dużego zanieczyszczenia środowiska 

młode pokolenie wychowywane było w poczuciu odpowiedzialności za czystość, stan i 

estetykę swojego najbliższego otoczenia. Młodzi ludzie - jak należy przypuszczać zdobytą 

wiedzę podczas przygotowywania się do udziału w konkursie będą rozpowszechniać wśród 

swojego otoczenia. 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

był Partnerem Ekologicznym XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO 

POMERANIA.  W ramach dofinansowania ze strony Funduszu zostało zrealizowane kolejne 

zadanie: „Barzkowickie Targi Rolne miejscem spotkań,  promocji i działań 

ekologicznych”, a w ramach tego zadania: 

- XXIV Jesienne Biegi Przełajowe – Bieg z ekologią 

- Promocja i propagowanie działalności ekologicznej na Targach w Barzkowicach 

Jesienne Biegi Przełajowe wpisały się na stałe w kalendarz imprez organizowanych 

przez ZODR w Barzkowicach w trakcie trwania Targów Rolnych AGROPOMERANIA.  

Podczas tegorocznych Targów Rolnych utworzono po raz kolejny Strefę „EKO”, w 

której przeprowadzono: zajęcia edukacyjne, quizy i konkursy przyrodnicze. Ponadto do 

dyspozycji były m.in. tablice edukacyjne, ścianki zdjęciowe, drewniane puzzle zwierząt 3D, 

układanki, piaskownica dla dzieci z tropami leśnych zwierząt, kolorowanki edukacyjne, 

Przyrodnicze Koło WiedzyPuchar Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie trafił również do 

Najlepszej Firmy w kategorii ECO FIRMA, która zaprezentowała się podczas XXIX 

Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016 – FOSFAN S.A. 

W realizację zadań i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej 

realizowanych przez zespół ponaddziałowy ZODRu - Barzkowicki Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej -  zaangażowanych corocznie było wiele osób, które na co dzień wykonywały 

również pracę doradcy, metodyka - w swoich specjalistycznych dziedzinach. 

 

 

Fot.1. Warsztaty „ABC Rolnictwa” 

 Pani Anna Hnat – prowadząca, Pan Stanisław Dajek – Konserwator 

oraz grupa przedszkolaków uczestnicząca w Warsztatach 
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Fot.2. Uczestnicy warsztatów „Zasoby przyrody” 

 

 

Fot.3.  Pokazy w Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym  
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Fot.4. Uczestnicy XV Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej 

 

 

Fot.5. Pan Radosław Mackiewicz – Zastępca Prezesa  

WFOŚiGW w Szczecinie 

 Wręcza Puchar za I miejsce dla szkół ponadgimnazjalnych 

 w Biegach Przełajowych  
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Fot.6. Strefa EKO – 

XXIX Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2016 


