
Rok 2022 był dla służby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego bardzo intensywny. W nowo 
otwartym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Więcborku, edukatorzy przeprowadzili 143 zajęcia 
terenowe dla 3149 uczestników. Odbyło się również 70 zajęć w innych placówkach dla 1592 
uczestników. Zorganizowano 6 konkursów, w tym etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”, w którym reprezentacja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zakwalifikowała 
się do etapu ogólnopolskiego (ostatecznie zajmując 3 miejsce w kraju). Ponadto w 2022 roku 
Krajeński Park Krajobrazowy wraz z Nadleśnictwem Runowo zorganizował konkurs fotograficzny  
pn. „Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie”, w którym wzięło udział  
24 uczestników, nadsyłając ponad 100 fotografii.   W minionym roku został również zorganizowany 
konkurs graficzny na logo „25 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”, w którym wzięło udział 135 
uczestników. Łącznie w konkursach zorganizowanych przez KPK wzięło udział 343 uczestników.  

Kolejny raz Krajeński Park Krajobrazowy włączył się do akcji „Eskapada. Poznaj swój region  
z przewodnikiem”. To wielkie weekendowe święto wycieczek umożliwiło zwiedzenie z 
przewodnikiem ciekawych miejsc w regionie i udział  w interesujących warsztatach. Koordynatorem 
wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach akcji 
Krajeński Park Krajobrazowy zorganizował  zwiedzanie wioski Sypniewo. Z kolei w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej KPK w Więcborku odbywały się warsztaty dla rodzin z dziećmi, na których można 
było wykonać własnoręcznie papier czerpany, ozdoby z puszek aluminiowych i woskowijkę czyli 
eko-alternatywę dla folii spożywczej i jednorazowych opakowań. Celem warsztatów było pokazanie 
ciekawych sposobów na nadanie drugiego życia odpadom.  

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego odbyły się 4 akcje „Operacja Czysta Rzeka” dla 144 
uczestników. Projekt narodził się nad Bugiem w 2018 r. Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na 
celu zwrócenie uwagi na wszechstronny problem zaśmiecania środowiska, a szczególnie obszarów 
o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych. W czasie wakacji stworzono 
bogatą ofertę zajęć przyrodniczych, warsztatów oraz zajęć terenowych dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Oferta wakacyjna Krajeńskiego Parku Krajobrazowego miała na celu propagowanie 
kształtowania szacunku dla przyrody i umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, a także 
rozwijanie pasji do zjawisk przyrodniczych. We wrześniu (10.09) w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie zorganizowane zostało  
z okazji obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych, będącego nową inicjatywą 
Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski – gremia zrzeszającego parki krajobrazowe. Święto 
obchodzone było w tym roku po raz pierwszy. Dnia 20 października  obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Krajobraz – 
doświadczam w pełni”, by zwrócić uwagę na wielozmysłową interpretację krajobrazu. Krajeński 
Park Krajobrazowy w ramach akcji zorganizował dwa spacery krajobrazowe: w tym wejście na 
Wzgórze Wilhelma (171,06 m n.p.m.) – perełkę okolicy, która w wyniku nawałnicy z 2017 roku 
została odsłonięta i na nowo odkryta. Uczestnicy zdobyli najwyższy punkt widokowy w 
województwie, z którego rozciąga się niesamowita panorama na krajeński krajobraz. Z naszej oferty 
turystycznej, promocyjnej i edukacyjnej prezentowanej na stoiskach podczas 40 różnego rodzaju 
imprez plenerowych skorzystało około 13750 uczestników.  

W 2022 roku Krajeński Park      Krajobrazowy wraz z Komitetem Ochrony Orłów Regionu Kujawsko-
Pomorskiego zaobrączkował dwa pisklęta bielika na terenie Nadleśnictwa Lutówko. Wiele się działo 
także w dziedzinie wartości  historycznych i kulturowych. W maju 2022 r. na terenie Krajeńskiego 
Parku Krajobrazowego dokonano niecodziennych odkryć. W miejscowości Górowatki w pobliżu 
jeziora Stryjewo przeprowadzono badania archeologiczne. Ich wyniki wzbogaciły stan wiedzy o 
wczesnośredniowiecznym osadnictwie w tej części Pojezierza Krajeńskiego. Naukowcy 
przeprowadzili badania lądowe oraz podwodne, zarówno powierzchniowe, jak i o charakterze 
wykopaliskowym. Podczas badań natrafiono na ułamki ceramiki  naczyniowej. Niektóre z nich 



zaklasyfikowano do epoki żelaza. Rok 2023 zapowiada się jeszcze bardziej ciekawie, gdyż Krajeński 
Park Krajobrazowy obchodzi swoje 25 – lecie i planuje wiele wydarzeń uświetniających obchody 
jubileuszu.  
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