
Miniony rok był dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego szczególny. Dzięki otwartemu  
22 kwietnia Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu 
nasza oferta stała się dużo bogatsza. Edukatorzy przeprowadzili 374 zajęcia terenowe dla 
5841 uczestników i 97 zajęć w placówka dla 2344 uczestników. Zorganizowaliśmy 37 
konkursów dla 1911 uczestników, a z naszej oferty turystycznej, promocyjnej i edukacyjnej 
prezentowanej na stoiskach podczas 20 różnego rodzaju imprez plenerowych odwiedziło 
4785 uczestników. 

Samo Centrum służy również lokalnej społeczności jako świetlica wiejska, regularnie 
odbywają się tu imprezy sołeckie, prowadzone są zajęcia rękodzielnicze 
https://www.facebook.com/kreatywisko  

W ochronie przyrody również było intensywne: podczas kolejnego już 18 sezonu 
zaobrączkowano 130 zimorodków. Wspólnie z zespołem naukowców Instytutu Badawczego 
Ssaków Państwowej Akademii Nauk z Białowieży przez ponad 3 miesiące zespół naukowców 
z Niemiec, Holandii, Francji i Polski prowadził badania wilka. W ich trakcie w ponad 60 
punktach zgromadzono ponad 100 tysięcy zdjęć i nagrań, które teraz zostaną poddane 
merytorycznej selekcji i analizie.  

W ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego też sporo się działo: udokumentowano 
kolejne stanowiska archeologiczne, w tym kurhany z przełomu IX i X w., wspólnie z 
przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kontynuowano prace na 
kolejnym fragmencie osady niedaleko Osia. Dla całego zespołu najbardziej ekscytujący był 
moment znalezienia i prezentacji unikatowego w skali Europy znaleziska archeologicznego: 
liczącej około 2 tysięcy lat zawieszki z kaczkami. Przedmiot ten należał prawdopodobnie do 
rzymskiego jeźdźcy, który na obszar północnej Polski przybył z terenu dzisiejszej Ukrainy. Jest 
to jedyne kompletne tego typu znalezisko w Polsce. Na zawieszkę natrafiono na terenie 
pozostałości osady sprzed ok. 2 tys. lat we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Od czterech lat 
to geodeci z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH wspierają naszych 
archeologów w dokumentacji ujawnionych tam zabytków. 

Wspólnie z lokalnym samorządem Gminy Osie i Powiatu Świeckiego przy wsparciu Bractwa 
Czarnej Wody oraz LGD Gminy Powiatu Świeckiego na terenie WPK regularnie organizowane 
są imprezy terenowe wśród których na szczególną uwagę zasługują imprezy na orientację. 
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