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KIM JESTEŚMY!
Liga Ochrony Przyrody - Okręg w Szczecinie

♣ Struktura organizacyjna
Wg danych za rok 2008 posiadamy 22 bardzo 

prężnie działające Oddziały Terenowe LOP 
skupiające na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego 357 Kół LOP (w tym koła szkolne, 
przedszkolne, akademickie, koła dorosłych 
– np. skupione przy LP, PZŁ, PZW, PZP, SSR, 
SOP i niektórych zakładach pracy).

W ramach tychże Kół skupiamy 11.253 
członków LOP – głównie młodzieżowych.

Sławomir Kiszkurno

Międzyzdroje, 25.09.2009 r.



Wykaz Oddziałów Terenowych LOP działających 
w strukturze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie:

1. Oddział Miejski w Szczecinie
Prezes: mgr Maria Płatek
2. Oddział Powiatowy w Gryfinie 
Prezes: mgr inż. Tadeusz Karaczun
3. Oddział Powiatowy w Pyrzycach
Prezes: mgr Zenon Mirowski
4. Oddział Miejsko – Gminny w Nowogardzie
Prezes: mgr inż. Marek Heiser
5. Oddział Miejsko – Gminny w Myśliborzu
Prezes: mgr Grażyna Ziobrowska
6. Oddział Miejsko – Gminny w Gryfinie
Prezes: mgr inż. Maria Chrobak
7. Oddział Miejsko – Gminny w Policach
Prezes: mgr Sylwia Majsak
8. Oddział Miejsko – Gminny w Stargardzie Szczecińskim
Prezes: mgr Lucyna Dobrzycka
9.Oddział Miejsko – Gminny w Międzyzdrojach
Prezes: mgr Jolanta Muth
10.Oddział Miejsko – Gminny w Świnoujściu
Prezes: mgr Zbyszek Kimel

Sławomir Kiszkurno
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Sławomir Kiszkurno

11.Oddział Miejsko – Gminny w Goleniowie
Prezes: mgr Joanna Drosińska
12.Oddział Miejsko – Gminny w Gryficach
Prezes: mgr Małgorzata Krawczyk
13.Oddział Miejsko – Gminny w Trzebiatowie
Prezes: mgr Jadwiga Jaworska
14.Oddział Miejsko – Gminny w Chociwlu
Prezes: mgr inż. Robert Kawa
15.Oddział Miejsko – Gminny w Kamieniu Pomorskim
Prezes: mgr Ryszard Paprzycki
16.Oddział Miejsko – Gminny w Dębnie
Prezes: mgr inż. Marek Schiller
17.Oddział Miejsko – Gminny w Choszcznie
Prezes: Jan Czernichowski
18.Oddział Miejsko – Gminny w Dolicach
Prezes: mgr Ryszard Kalinowski
19.Oddział Miejsko – Gminny w Chojnie
Prezes: mgr Izabela Drużga - Zacharkiewicz
20.Oddział Miejsko – Gminny w Barlinku
Prezes: mgr Bożena Rudnicka
21.Oddział Miejsko – Gminny w Cedynii
Prezes: mgr Zbigniew Jaroszyński
22.Oddział Miejsko – Gminny w Rewalu
Prezes: mgr Katarzyna Pietrzak

CD.

Fot. H. Janowski
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♣ Profil działalności i oferta edukacyjna:
Podstawowym celem naszej działalności jest kształtowanie 

świadomości proekologicznej całego spektrum społeczeństwa; 
poprawa warunków środowiskowych 

oraz szeroko pojęta ochrona przyrody, 
poprzez następujące działania:

- konkursy 
- prace społeczno - użyteczne
- szkolenia przyrodnicze i ekologiczne
- „Warsztaty ekologiczne”
- akcje edukacyjne i promocyjne
- konferencje, seminaria, sejmiki, sympozja, 

olimpiady, wystawy, itp.
- prelekcje i wykłady
- wycieczki edukacyjne
- działalność interwencyjna
- działalność ekspercka i opiniodawcza
- monitoring środowiska
- działalność wydawnicza (biblioteka LOP)

Sławomir Kiszkurno
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CYKLICZNE KONKURSY WOJEWÓDZKIE:

• „Mój las” – XXI edycja
• „Najlepiej pracujące Szkolne 

Koło LOP” – XVIII edycja
• „Moja aktywność w środowisku 

lokalnym” – XVIII edycja
• „Żyj z przyrodą w zgodzie” – VI edycja
• „Najlepsza praca magisterska o charakterze przyrodniczym”

– V edycja
• „Konkurs na najprężniej działający Oddział Terenowy LOP”

– II edycja
W ramach działających w 2008 roku 357 Kół LOP 

zorganizowaliśmy na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego ponad 1000 konkursów o zasięgu 
szkolnym, międzyszkolnym, gminnym i powiatowym.

Sławomir Kiszkurno
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PRACE SPOŁECZNO - UŻYTECZNE

• Według nadesłanych z poszczególnych Oddziałów LOP 
rocznych sprawozdań za 2008 rok, działalność członków 
Ligi na rzecz wzbogacania i ochrony zasobów przyrody 
wyglądała następująco: 

– posadzono 10620 szt. drzew 
– 860 szt. krzewów 
– założono 2620 szt. żywopłotów
• W ramach opieki nad cennymi obiektami przyrody młodzież 

otoczyła opieką 58 pomników przyrody i 25 innych form 
ochrony przyrody, a w ramach opieki nad zwierzętami 
przy współpracy z leśnikami i myśliwymi wyłożono 
7943 kg karmy oraz zawieszono 479 karmników 
i 277 skrzynek lęgowych. 

Sławomir Kiszkurno
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SZKOLENIA PRZYRODNICZE 
I EKOLOGICZNE:

- szkolenia dla nauczycieli i studentów
- szkolenia dla samorządów terytorialnych
- szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych
- szkolenia dla zakładów pracy
- szkolenia dla działaczy LOP

Sławomir Kiszkurno
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„WARSZTATY EKOLOGICZNE”

„Warsztaty ekologiczne” dla dzieci, młodzieży 
i studentów w parkach narodowych, krajobrazowych
lub w ich bliskości, w postaci kolonii szkoleniowych, 
spływów kajakowych, obozów wędrownych 
i rowerowych - często o charakterze badawczym;

Sławomir Kiszkurno
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AKCJE EDUKACYJNE I PROMOCYJNE

Akcje ekologiczne związane z obchodami, tzw. 
kalendarzowych świąt ekologicznych, (np. Dzień Ziemi, 
Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień Ochrony Środowiska, 
Dzień Ligi Ochrony Przyrody, itp.), jak i poruszające aktualne
problemy środowiska w regionie i świecie;

Sławomir Kiszkurno
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W roku 2008 były to, m.in.:
- „Tradycyjne i alternatywne źródła energii”
- „Formy i sposoby ochrony przyrody 

w województwie zachodniopomorskim”
- „80 lecie Ligi Ochrony Przyrody w Polsce”
- „GMO”

Sławomir Kiszkurno

Konferencje i seminaria naukowe 
poświęcone tematyce ochrony środowiska 

w wymiarze globalnym i regionalnym
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PRELEKCJE I WYKŁADY

Sławomir Kiszkurno

Prelekcje i wykłady odbywają się zarówno w terenie, jak i są 
realizowane audytoryjnie. Odbiorcami najczęściej są dzieci 

i młodzież oraz studenci. 
Przy Zarządzie Okręgu LOP w Szczecinie działa Rada 

Prelegentów LOP (skupiona w RM LOP), której 
przedstawiciele za koordynacją biura LOP w Szczecinie 
umawiani są do poszczególnych szkół i ośrodków gdzie 

prowadzą zajęcia edukacyjne.
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WYCIECZKI EDUKACYJNE

Wyjazdy edukacyjne do parków narodowych, 
krajobrazowych i innych atrakcyjnych przyrodniczo 
miejsc Pomorza Zachodniego dla członków, jak 
i opiekunów Szkolnych i Akademickich Kół LOP.

Fot. H. Janowski

Sławomir Kiszkurno
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DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNA

Działania interwencyjne prowadzone były poprzez 
wszystkie ogniwa terenowe ZO LOP (SOP). Wiele 
interwencji dotyczyło dewastacji zieleni, nielegalnej 
wycinki drzew i krzewów, powstawania nielegalnych 
wysypisk śmieci, spalania toksycznych odpadów. 
Gro z nich dotyczyło protestu przeciwko budowie 
ferm trzody chlewnej, norek, itp. Były one rejestro-
wane w „Zielonej księdze LOP”.

W roku 2008 odnotowano 
96 takowych interwencji.

Sławomir Kiszkurno
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DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA 
I OPINIODAWCZA

Działacze ZO LOP w Szczecinie chcąc mieć wpływ na 
kształt środowiska przyrodniczego w regionie 
zachodniopomorskim biorą czynny udział w pracach 
szeregu ciał opiniodawczych w tym zakresie, m.in. są to.: 

- Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody
- Rada Gospodarki Wodnej przy RZGW w Szczecinie
- Rada Naukowa Leśnego Kompleksu Przyrodniczego 

„Puszcze Szczecińskie”
- Zespół ds. Ochrony Terenów Zieleni Miejskiej w Szczecinie
- Społeczna Rada Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- itp.
- Prace jurorskie w setkach konkursów i olimpiad:

(m.in. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, 
Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT, itp.)

Sławomir Kiszkurno
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MONITORING ŚRODOWISKA

W ramach pracy szkolnych i akademickich Kół 
LOP prowadzimy wieloletni monitoring parametrów 
środowiska w województwie zachodniopomorskim. 
Realizowany jest on w ramach obozów naukowych 
jak i pracy  poszczególnych Kół LOP – głównie 
w gimnazjach.

Sławomir Kiszkurno
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (biblioteka)
ZO LOP w Szczecinie 

rokrocznie wydaje kilka broszur 
edukacyjnych (W roku 2008 były 
to, m.in. „Przyroda wokół nas”, 
„Zmieniaj świat razem z nami”), 
tablice edukacyjne, widokówki i 
zakładki dla najmłodszych w 
wielotysięcznych nakładach, do 
bezpłatnej dystrybucji w celach 
edukacyjnych. Przekazujemy także 
co miesiąc do wszystkich kół LOP 
miesięcznik „Przyroda polska” z 
dodatkiem ekoedukacyjnym. Co 
kilka lat wydajemy albumy 
o przyrodzie województwa 
zachodniopomorskiego.

Sławomir Kiszkurno
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• 2006 rok – 102.500

• 2007 rok – 111.100

• 2008 rok – 123.950

♣ EFEKT EKOLOGICZNY
Szczeciński Okręg Ligi Ochrony Przyrody czujący się 

odpowiedzialnym za stan świadomości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży w regionie, upowszechnił w ostatnich 
latach jeszcze bardziej swoją działalność edukacyjną. 

W działaniach edukacyjnych organizowanych przez Ligę, 
t.j. konkursach, prelekcjach, szkoleniach, itp. wzięła 

w ostatnich latach udział wyjątkowo duża liczba osób. 

Na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Zarządy 
Terenowe LOP (za rok 2008) są to następujące rzędy 

wielkości (w tys.).

Sławomir Kiszkurno
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„Z Naturą 2000 na Ty”
CELE I ZAŁOŻENIA KAMPANII

- Podniesienie świadomości ekologicznej całego spektrum 
społeczeństwa
Natura 2000 jedną z form ochrony bioróżnorodności
Przekazanie odbiorcom rzetelnej wiedzy na temat 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
Przełamanie i rozwianie stereotypów oraz „strachu” 
związanego z tworzeniem obszarów Natura 2000
Prawdziwe oblicze oraz szanse, jakie niesie za sobą obszar 
Natura 2000 dla mieszkańców danego regionu
Przybliżenie gatunków i siedlisk predysponujących dany 
obszar do objęcia ochroną w postaci OSOP i SOOS

- Bezpieczeństwo i skuteczność ochrony 
przyrody w skali kraju i Europy



CELE PEDAGOGICZNE:
- Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
i edukatorów

- Przedstawienie wybranych metod i technik edukacyjnych 
w oparciu o cenne przyrodniczo obszary – Natura 2000
- Wypracowanie własnych technik edukacyjnych w ramach 
zaplanowanych w Kampanii warsztatów i szkoleń
- Przekazanie nauczycielom i edukatorom opracowanych 
środków dydaktycznych i edukacyjnych wspomagających 
proces kształtowania świadomości przyrodniczej dzieci i 
młodzieży
- Podjęcie próby zwiększenia zaangażowania nauczycieli 
w proces nieformalnej edukacji proekologicznej



ODBIORCY I UCZESTNICY KAMPANII
Program kierowany jest do:

- dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej - placówki oświatowe, 
koła LOP (ok. 4 tysiące na terenie kraju) i inne
- młodzieży akademickiej (także Uniwersytety Trzeciego Wieku)
- za sprawą dzieci do ich rodziców
- ludzi mieszkających w bliskości terenów NATURA 2000 
- szkół, uczelni i ośrodków edukacji ekologicznej i przyrodniczej
- jednostek edukacyjnych parków narodowych i krajobrazowych, 
lasów państwowych (leśne kompleksy promocyjne, itp.)

Fot. T. Płudowski



CD. Program kierowany jest do:
- centrów doradztwa i doskonalenia nauczycieli

- stowarzyszeń mających w swoich głównych celach 
edukację ekologiczną (Polski Klub Ekologiczny PKE, EUCC 
Polska, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych PTSM, 
Zachodniopomorska Sieć Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej)
- urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów 
marszałkowskich i wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska

Fot. C. Korkosz



NARZĘDZIA EDUKACYJNE KAMPANII:

- Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów
- Szkolenia dla akademickich liderów LOP
- Szkolenia ph. „Warsztaty ekologiczne” dla dzieci i młodzieży, 

pt. „Żyjemy w Naturze 2000” 
- Wydawnictwo: plansze edukacyjne obszarów Natura 2000 w 
Polsce
- Wydawnictwo: plansze edukacyjne charakterystycznych 
gatunków dziko żyjących ptaków oraz dzikiej fauny i flory
- Kompendium wiedzy o Naturze 2000 na CD
- Broszura edukacyjna „Natura 2000 dla najmłodszych”
- Broszura edukacyjna „Natura 2000 naszą wspólną szansą”
- „Przewodnik terenowy – Natura 2000”

- Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Z NATURĄ 2000 
ZA PAN BRAT”

- Akademickie obchody dni ekologicznych



NARZĘDZIA PROMOCYJNE KAMPANII:

- Puzzle i jojo dla najmłodszych
- Widokówki
- Domki lęgowe
- Torby ekologiczne



I. Przykładowe szkolenia dla nauczycieli 
i edukatorów

- Woliński Park Narodowy 30.05 2009 r. (Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków Delta Świny PLB 320002 i SOOS Wolin i Uznam
PLH 320019)

Fot. C. Korkosz



I. Przykładowe szkolenia dla nauczycieli 
i edukatorów

- Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry 04.06.2009 r. (Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Odry PLB 320003)

Fot. C. Korkosz



I. Przykładowe szkolenia dla nauczycieli 
i edukatorów

- Babiogórski Park Narodowy 28.03 2009 r. (Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków Babia Góra PLB 120011 oraz Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk Babia Góra PLH 120001 )



II. Szkolenia dla akademickich liderów LOP
- Babiogórski Park Narodowy 1-7.09 2009 r. (Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków Babia Góra PLB 120011 oraz 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Babia Góra PLH 120001)
- Puszcza Drawska/Drawieński Park Narodowy 20-26.07.2009 r. 
(Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy Puszczy nad Drawą
PLB 320016 i SOOS Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023)



III. Przykładowe „Warsztaty ekologiczne” dla 
dzieci i młodzieży, ph. „Żyjemy w Naturze 2000” 

- Wisła 16-30.07.2009 r. – Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego



III. Przykładowe „Warsztaty ekologiczne” dla 
dzieci i młodzieży, ph. „Żyjemy w Naturze 2000” 

- Jastrzębia Góra 5-18.07.2009 r. – Nadmorski Park Krajobrazowy

Fot. K. Grzegorczyk



IV. Wydawnictwo: plansze edukacyjne obszarów 
Natura 2000 w Polsce



V. Plansze edukacyjne charakterystycznych 
gatunków dziko żyjących ptaków oraz dzikiej fauny



IV. Broszura edukacyjna „Natura 2000 dla 
najmłodszych”



IV. Pozostałe wydawnictwa edukacyjne



Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy 
„Z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT”

Konkurs pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska 
i Głównego Konserwatora Przyrody w Polsce

Uczestnicy:
W Konkursie może brać udział młodzież w następujących kategoriach wiekowych: 
Kategoria I - młodzież ze szkół podstawowych (klasy I - III );
Kategoria II - młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV-VI);
Kategoria III - młodzież gimnazjalna; 
Kategoria IV - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, itp.).
Dla kategorii wiekowej I i II obowiązują wyłącznie prace zespołowe, a dla kategorii III i IV wyłącznie 
prace indywidualne. 
Za prace zespołowe uznaje się prace konkursowe 2 - osobowych zespołów uczniów 
reprezentujących szkołę lub szkolne koło (LOP, PKE i inne).
Tematyka Konkursu:
1. "Czym dla ciebie jest Natura 2000 i co robisz na co dzień by chronić środowisko przyrodnicze" -
temat dla I kategorii wiekowej.
2. „Natura 2000 w twoim najbliższym otoczeniu" - temat dla II kategorii wiekowej. 
3. "Co rozumiesz pod pojęciem DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE EUROPY – uzasadnij na 
podstawie znanych ci przykładów" - temat dla III kategorii wiekowej.
4. "Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w kształtowaniu ochrony przyrody w Polsce 
i Europie na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000" - temat dla 

IV kategorii wiekowej.



Akademickie obchody dni ekologicznych



- Sposób zarządzania Kampanią, 
w tym możliwość 

samodzielnego funkcjonowania w regionach

Fot. H. Janowski



Możliwości wykorzystania Kampanii 
w realizacji formalnych programów nauczania

Znajomość głównych form ochrony przyrody jest elementem 
większości programów nauczania i zawarta jest m.in. w „Podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i 
gimnazjów”, tj.

1. Formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy
2. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, 

znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów
przyrodniczych 

3. Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz 
ekosystemów) - znaczenie jej ochrony

4. Przyroda w otoczeniu dziecka
5. Rozumienie zależności istniejących w środowisku

przyrodniczym
6. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, 

składników środowiska i dokonywania ich opisu
7. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności 

za środowisko



8. Dostrzeganie zmian zachodzących 
w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie

9. Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej
10. Kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę 

środowiska przyrodniczego
11. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

12. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie 
miłości do małej i wielkiej ojczyzny

Projekt służy wsparciu merytorycznemu osób zajmujących 
się edukacją środowiskową. Przeszkolone osoby prowadzą 
zajęcia terenowe z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia terenowe, 
bezpośredni kontakt z przyrodą, są bez wątpienia właściwą 

metodą podnoszenia świadomości przyrodniczej społeczeństwa.
Cykliczność zajęć w terenie ma szansę na wyrobienie 

wśród młodzieży dobrego zwyczaju obcowania z naturą 
i spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. 

Jest to również szansa na rozwinięcie pasji 
i zainteresowań przyrodniczych oraz ich 

kontynuowania w dorosłym życiu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ 
INFORMACYJNO – PROMOCYJNĄ 

REALIZOWANĄ PRZEZ 
OKRĘG LIGI OCHRONY PRZYRODY 

W SZCZECINIE 
DOFINANSOWUJE NARODOWY FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ

Sławomir Kiszkurno
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