
W 2022 roku w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono 56 zajęć 
terenowych , w których uczestniczyło 1761 osób oraz 110  zajęć dla ponad 4 tys. osób, które 
zorganizowano m.in. w: ogrodzie edukacyjnym Rycykowy Zakątek”, pracowni dydaktycznej, 
Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych. 
 
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych prowadzony jest przez Gostynińsko – Włocławski  
Park  Krajobrazowy od 1992 r. Zlokalizowany jest w Dębniakach koło Kowala  i funkcjonuje na 
podstawie zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art.75 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody). Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ośrodek ma możliwość prawidłowego działania oraz rozwoju. 
Misją ośrodka jest niesienie pomocy ptakom chronionym znajdującym się w stanie 
uniemożliwiającym bezpieczne życie na wolności. Większość przypadków to złamania 
skrzydeł, kończyn, upadki z gniazd i te najcięższe wypadki jak zderzenia z liniami wysokiego 
napięcia. Rocznie trafia do ośrodka ok. 130 poszkodowanych osobników, wśród których są 
gatunki objęte szczególną ochroną, np. gadożer, rybołów, bielik, puchacz. Po przyjęciu ptaki 
poddawane są ocenie stanu zdrowia, kondycji i w zależności od sytuacji, leczeniu i rehabilitacji. 
Podstawowymi wymogami skutecznej rehabilitacji jest  zapewnienie zwierzętom spokoju, 
prawidłowego odżywiania oraz unikanie kontaktu z ludźmi, aby na wolności zachowywały 
dystans do obcowania z człowiekiem. Zdecydowana większość pacjentów wraca do swojego 
środowiska naturalnego w pełni przystosowana do samodzielnego bytu na wolności. Ptaki, 
które ze względu na obrażenia jakich doznały  nie są w stanie przeżyć samodzielnie, zostają 
dożywotnio w ośrodku lub (za zgodą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), 
przekazywane są do ogrodów zoologicznych lub do innych placówek w celach edukacyjnych.  
 
W województwie kujawsko – pomorskim nie ma instytucji, która prowadziłaby podobną 
działalność. Poprzez wieloletnią praktykę pracownicy parku nabyli duże doświadczenie  
w rehabilitacji ptaków objętych prawną ochroną. Działalność swoją traktują jako pasję, z której 
czerpią radość, satysfakcję i nowe doświadczenia. Choć jest to pasja kosztowna i wielce 
czasochłonna oraz wymaga wielu poświęceń, to chwile kiedy poszkodowany ptak opuszcza 
ośrodek po długiej kuracji, w pełni zdrowy i przystosowany   do życia, pozwalają uwierzyć, że 
całe przedsięwzięcie ma sens a także napędzają do dalszego działania. 

Pracownicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego byli członkami komisji 
konkursowej konkursu „Mój Las” organizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej oraz wspierali XXI edycję Międzyszkolnego konkursu Przyrodniczego „Ekologiczny 
świat” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalu. 
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększy się dostępność pracowni dydaktycznej oraz 
ogrodu edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach 
tego przedsięwzięcia pracownice Gostynińsko-Włocławskiego parku Krajobrazowego 
uczestniczyły w wizycie studyjnej w Niemczech, gdzie na przykładzie Parków Narodowych 
mogły poznać nowoczesne rozwiązania zwiększające dostępność tego typu miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
W Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym zorganizowano 3 września rajd pieszy 
dla uczniów, młodzieży oraz społeczności lokalnej Szlakiem Męczeństwa Rodziny Migdalskich. 
Pierwszy przystanek odbył się przy Dębie szypułkowym - pomniku przyrody przy osadzie 



Krzywy Las. Następnie uczestnicy marszu udali się do pamiątkowej mogiły Rodziny Migdalskich 
(Miejsca Pamięci Narodowej) w osadzie Telążna Leśna, gdzie mogli poznać tragiczną historię 
tej rodziny. Trasa rajdu wyniosła 8,8 km. Wydarzenie zorganizowano w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych.  

 
W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 
zorganizował 15 października rajd pieszy pt. "Krajobraz Rezerwatu Gościąż". Przy pięknej, 
jesiennej pogodzie na starcie zameldowało się 56 osób z Włocławka i Powiatu Włocławskiego. 
Atrakcją rajdu, poza walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, był udział w nim prof. 
Mirosława Błaszkiewicza z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Toruniu. Pan profesor od wielu 
lat bierze udział w pracach badawczych dotyczących osadów dennych znajdujących się w 
Jeziorze Gościąż. Uczestnicy rajdu mogli uzyskać bardzo ciekawe informacje o geomorfologii 
terenu Rezerwatu Gościąż oraz o stanie badań na jego terenie.  

 
Od 21 lipca do 31 października nad Jeziorem Rakutowskim odbyła się XIII edycja Obozu 
Ornitologiczna „Rakutowska Stacja Obrączkowania Ptaków. Udało się zaobrączkować 9651 
ptaków z 73 gatunków. To absolutny rekord w historii odłowów nad Jeziorem Rakutowskim. 

 
Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 
prowadzili od stycznia do listopada badania monitoringu obiegu wody i materii w systemie 
rzeczno-jeziornym Rudy wraz ze znajdującym się na jego obszarze jeziorem Gościąż. 

 
W Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego 30 maja odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie Rady Parku, która po 15 latach przerwy wznowiła swoją 
działalność. Zgodnie z art. 95 ustawy o ochronie przyrody Rada Parku jest organem 
opiniodawczo- doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na 5-letnią kadencję. 
Posiedzenie otworzył pan Witold Kwapiński- Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego. Następie nowo wybrani Członkowie Rady Parku otrzymali z rąk członek 
zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej akty nominacyjne.  
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