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     I Wiosenne Spotkania Ekologiczne –Krzesimów 2011 

 „I Wiosenne spotkania ekologiczne - Krzesimów 2011” odbyły się 28 maja 2011 roku na terenie 

zespołu dworsko –parkowego w Krzesimowie, 

znajdującego się pod administracją DPS w Krzesimowie. 

Głównym celem spotkania było: 

 promocja ścieżki historyczno- przyrodniczej 

„Krzesimowskie Wzgórze” oraz zapoznanie z nią 

uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół,  

 zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze parku 

podworskiego w Krzesimowie oraz znajdujące się tam pomniki przyrody, 

  wpojenie zasadności tworzenia prawnych form ochrony przyrody – w tym pomników 

przyrody, 

 pogłębienie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na zajęciach lekcyjnych z zakresu: przyrody, 

ekologii, geografii i terenoznawstwa, 

  kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody, 

  tworzenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w najbliższym 

otoczeniu, 

  propagowanie turystyki, sportu jako form zdrowego stylu życia, 

 integracja środowiska lokalnego 

 

Głównym organizatorem spotkania było Międzyszkolne Centrum 

Edukacji Ekologicznej działające przy Szkole Podstawowej w 

Krzesimowie. Z uwagi na miejsce i rozmiar przedsięwzięcia w 

organizację imprezy zaangażowali się również: pracownicy DPS w 

Krzesimowie, panie z „Babioca” w Mełgwi, harcerze z zastępu 

„Sokół”, członkowie Zespołu Uczniowskiego „Aktywni dla zdrowia” 

przy Gimnazjum w Mełgwi, strażacy z OSP w Krzesimowie i 

Trzeszkowicach, a także Urząd Gminy w Mełgwi.W imprezie udział 

wzięło około 160 osób. Wśród nich byli uczniowie szkół 
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podstawowych z Krzesimowa, Krępca, Podzamcza i 

Mełgwi, młodzież z gimnazjum w Mełgwi, pracownicy i 

pensjonariusze DPS, a także rodzice i nauczyciele. 

Niezwykle urozmaicony program spotkania obejmował:  

1. Bieg patrolowy „Szlakiem pomników przyrody” dla 

uczniów klas IV –VI, 

2.  Bieg patrolowy dla klas I-III pod hasłem „Mali strażnicy 

przyrody”, 

3. Plastyczne warsztaty plenerowe pod hasłem „W cieniu pomników przyrody”,  

4. Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Co mnie zachwyca                       

a co bulwersuje w przyrodzie?”  w kategorii klas gimnazjalnych oraz pokonkursowa wystawa 

prac fotograficznych. 

5. Wystawa pokonkursowa prac Międzyszkolnego Konkursu  Plastycznego pod hasłem 

„Środowisko  naturalne, w którym pragnę żyd”.   

6. Zbiórka surowców wtórnych.   

7. Piknik ekologiczny, połączony z zabawami integracyjnymi  i poczęstunkiem. 

Bieg patrolowy „Szlakiem Pomników Przyrody” dla klas IV -VI 

Bieg przełajowy (terenowy) zorganizowany został 

na terenie zespołu dworsko – parkowego                            

w Krzesimowie. Trasa biegu związana była 

nierozerwalnie ze znajdującymi się na jego terenie 

pomnikami przyrody. Jej długośd wynosiła około 2 

km. Nad bezpieczeostwem zawodników na trasie 

czuwali „opiekunowie trasy” - strażacy z OSP oraz 

rodzice.  

W biegu patrolowym wzięło udział 12 zespołów cztero- osobowych ze szkół 

podstawowych z Krępca, Mełgwi, Podzamcza oraz Krzesimowa- łącznie 48 uczniów. Dla 

zawodników przygotowanych zostało 15 punktów kontrolnych nadzorowanych przez 

nauczycieli, harcerzy oraz młodzież z gimnazjum. Dla lepszej orientacji w terenie wszyscy 

sędziowie punktów kontrolnych ubrani byli w niebieskie koszulki zakupione przez 

organizatorów. Każdy zespół biorący udział w biegu patrolowym wyposażony został w 
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odpowiedni sprzęt potrzebny do wykonania zadao: kompasy, 

przewodniki do oznaczania drzew i krzewów, przewodniki do 

oznaczania roślin łąkowych, sznurek, centymetr, linijkę, 

długopis i  notes.  Podczas biegu obowiązywał „Regulamin 

biegu patrolowego”, który przed rozpoczęciem biegu 

przedstawił sędzia główny biegu patrolowego. Na punktach 

kontrolnych zawodnicy wykonywali zadania z zakresu: 

a) historii zespołu dworsko-parkowego w Krzesimowie,  

b) przyrody - rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i roślin łąkowych, 

c) dendrologii– określanie wieku drzew na podstawie średnicy pnia,  

d) ekologii – znajomośd prawnych form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem pomników przyrody, 

e) terenoznawstwa –wyznaczanie kierunków głównych i pośrednich za pomocą 

kompasu, czytanie mapy na podstawie znaków topograficznych umieszczonych na 

mapie, 

f) pierwszej pomocy przedmedycznej - znajomośd numerów alarmowych, 

wykonanie prostego opatrunku w przypadku zranienia, 

g) zadania sprawnościowe – zwinnościowy tor przeszkód, 

Wszyscy uczestnicy biegu terenowego, ukooczyli bieg i otrzymali nagrody.                                               

Bieg patrolowy dla klas I-III pod hasłem „Mali strażnicy przyrody” 

dla uczniów klas I-III 

W biegu terenowym dla klas młodszych wzięło udział 7 zespołów 5 

osobowych – łącznie 35 uczniów.  Przebiegał na tym samym terenie 

co dla klas starszych i został zorganizowany według takich samych 

zasad. Uczestnicy biegu rozwiązywali zadania o mniejszym stopniu 

trudności. Wszyscy uczestnicy biegu terenowego, ukooczyli bieg i 

otrzymali nagrody. 

Plastyczne warsztaty plenerowe pod hasłem „W cieniu pomników 

przyrody” 
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Warsztaty prowadzone były przez artystę plastyka- panią 

Monikę Woźniak -Gołąb. Ich główną tematyką była 

przyroda parku podworskiego w Krzesimowie oraz  

znajdujące się na jego terenie pomniki przyrody. Po 

warsztatach odbyła się wystawa prac.  

 

Zbiórka surowców wtórnych  

Wszyscy uczestnicy spotkania ekologicznego mieli 

możliwośd wzięcia udziału w zbiórce surowców 

wtórnych. W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano 

około 5kg zużytych baterii, 40 kg zużytego sprzętu AGD i 

ponad 30 kg puszek aluminiowych.  

Piknik ekologiczny 

Na zakooczenie spotkania odbył się piknik ekologiczny połączony z zabawami integracyjnymi i 

poczęstunkiem. 

 


