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Aktualnoci, ciekawostki
Polityka klimatyczna Polski
Rada Ministrów przyjê³a Politykê klimatyczn¹ Polski
- strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w
Polsce do roku 2020
Przygotowanie tego dokumentu wynika z zobowi¹zania wobec Ramowej Konwencji w sprawie zmian
klimatu podpisanej w 1994 r. przez 150 krajów, w tym
Polskê. Zobowi¹zanie dotyczy opracowania i wdro¿enia pañstwowej strategii redukcji gazów cieplarnianych, w tym mechanizmów ekonomicznych i administracyjnych, oraz regulacji dotycz¹cych okresowej
kontroli jej wdra¿ania. Polska zobowi¹zanie redukcji
gazów cieplarnianych wype³ni³a ze znaczn¹ nadwy¿k¹. W latach 1988-2001 emisja gazów obni¿y³a siê o
ponad 30 proc.
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych kraje, bêd¹ce stronami Konwencji, uzna³y za konieczne podjêcie dalszych dzia³añ, maj¹cych doprowadziæ do redukcji emisji antropogenicznych tak¿e po 2000 roku.
W trakcie III Konferencji Stron Konwencji w Kioto w
1997 r. podpisano protokó³ do Konwencji. Zobowi¹zuje on strony do zwiêkszenia wysi³ków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dla krajów przechodz¹cych okres transformacji, w tym Polski, stwarza to szansê na czêciowe zrekompensowanie poniesionych kosztów i wyrzeczeñ za porednictwem
mechanizmów zawartych w protokole z Kioto, umo¿liwiaj¹cych nabycie i ewentualn¹ sprzeda¿ praw w³asnoci do skumulowanej nadwy¿ki redukcji gazów
cieplarnianych. Ratyfikacja przez Polskê protoko³u z
Kioto, któr¹ podpisano 13 grudnia 2002 r., umo¿liwia
naszemu krajowi uczestnictwo w tych procedurach.
Wiele pañstw i organizacji miêdzynarodowych, w tym
tak¿e Unia Europejska, ratyfikowa³a Protokó³ w maju
2002 r. Unia przyjê³a i realizuje Europejski Program
Zmian Klimatu. Podstawowym zobowi¹zaniem, jakie
podjê³y kraje uczestnicz¹ce i ratyfikuj¹ce protokó³ z

Kioto, jest zredukowanie w latach 2008-2012 emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery o 5,2 proc. poni¿ej poziomu z roku 1990.
Polityce klimatycznej nadano w krajach unijnych wysoki priorytet, widoczny tak¿e w procesie negocjacyjnym prowadzonym w ramach kolejnych konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Do 2010 roku ochrona klimatu nabra³a istotnego znaczenia jako priorytetowe zalecenie organów Parlamentu Europejskiego wobec unijnych i narodowych programów pañstw
kandyduj¹cych do struktur UE. Europejski Program
Zmian Klimatu ma w konsekwencji doprowadziæ do
koordynacji dzia³añ prowadz¹cych do redukcji gazów
cieplarnianych.
Polityka klimatyczna Polski jest istotnym elementem
polityki ekologicznej pañstwa. Celem strategicznym
polityki klimatycznej jest w³¹czenie siê Polski do
wysi³ków spo³ecznoci miêdzynarodowej na rzecz
ochrony klimatu globalnego poprzez wdra¿anie zasad zrównowa¿onego rozwoju, zw³aszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiêkszania zasobów lenych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemys³u oraz
racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób
zapewniaj¹cy osi¹gniêcie maksymalnych, d³ugoterminowych korzyci gospodarczych, spo³ecznych i
politycznych. Cel ten jest spójny z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Zasadnicze uwarunkowania polityki klimatycznej
Polski maj¹ swoje ród³a w problemach typowych dla
wiêkszoci krajów przechodz¹cych proces transformacji ustrojowej i gospodarczej (niska rentownoæ
przedsiêbiorstw, wêglowa struktura bilansu paliw pierwotnych, nadmierne koszty funkcjonowania sektorów
elektroenergetyki, gazownictwa i ciep³ownictwa, dynamiczny rozwój transportu samochodowego).

W tych warunkach o powodzeniu wdra¿ania polityki
klimatycznej zadecyduj¹ przede wszystkim dzia³ania,
które wykreuj¹ mechanizmy zachêcaj¹ce inwestorów
do d³ugookresowego anga¿owania kapita³u inwestycyjnego. Szans¹ jest m.in. system handlu emisjami,
jako jednego z krótkoterminowych priorytetów polityki klimatycznej Polski.
Jak wykaza³y analizy i badania, realizacja obecnej
polityki ekologicznej Polski pozwala na wywi¹zanie
siê Polski z bie¿¹cych zobowi¹zañ w ramach Konwencji klimatycznej. Redukcjê emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego 1988 osi¹ga
siê bez wdra¿ania dodatkowych instrumentów polityki klimatycznej do 2010 r. Celem d³ugofalowym prezentowanej polityki klimatycznej jest pog³êbianie skali
redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40
proc. do roku 2020 r.
Warunkiem niezbêdnym osi¹gniêcia 40 procentowej
redukcji emisji po uzasadnionych ekonomicznie kosztach jest restrukturyzacja sektorów gospodarczych
w kierunku dywersyfikacji paliw. Jej skutkiem bêdzie
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza z sektora
energetycznego. Osi¹gniêcie takiego poziomu zale¿y od: wykorzystania instrumentów rynkowych - handel emisjami i tzw. zielone certyfikaty; zastosowanie
instrumentów fiskalnych i finansowych po roku 2012
nale¿y uzale¿niæ od przyjêtych limitów emisyjnych,
uregulowañ wewnêtrznych Unii Europejskiej oraz rozwoju sytuacji na miêdzynarodowym rynku handlu
uprawnieniami emisyjnymi; wykorzystania odnawialnych róde³ energii i po³¹czenia ich z rozwojem upraw
energetycznych, produkcj¹ biomasowych paliw sta³ych oraz ciek³ych biopaliw silnikowych; wdro¿enia
ca³ego spektrum instrumentów wspomagaj¹cych kampanie informacyjne, programy edukacyjne, programy badawczo-rozwojowe, projekty pilota¿owe,
które s³u¿yæ bêd¹ likwidacji barier informacyjnych i
wiadomowociowych na temat koniecznoci redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Niezbêdne jest przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji emisji i poch³aniania gazów. Jest to podstawa
rozliczania kraju z wype³niania zobowi¹zañ Ramowej
konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu i Protoko³u
z Kioto.
Koszty wdra¿ania polityki klimatycznej sk³adaj¹ siê z:
- kosztów inwestycyjnych - bêd¹ one ponoszone
przede wszystkim przez przedsiêbiorstwa;
- kosztów administracyjnych - bêd¹ to rodki pochodz¹ce z bud¿etu, bêd¹ przeznaczone na pokrywanie
ustalonych przez Konferencjê Stron Konwencji kosztów udzia³u Polski w tych instytucjach, na stworzenie
systemu monitoringu, kontroli i weryfikacji, opracowania wymaganych dokumentów, wykonywanie ekspertyz. Szacuje siê, ¿e na te cele do roku 2010 nale¿y przeznaczyæ ok. 40 mln z³. Te szacunki s¹ niskie,
poniewa¿ po wejciu Polski do Unii Europejskiej nasz
kraj nie stanie siê cz³onkiem grupy pañstw maj¹cych
zobowi¹zania finansowe wobec krajów rozwijaj¹cych
siê i nie nast¹pi to a¿ do roku 2012.
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Przypuszczalnie ogólne koszty wdro¿enia polityki klimatycznej wynios¹ ok. 50 mld z³otych. Zostan¹ one
szczegó³owo okrelone w programie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, który bêdzie programem wykonawczym do polityki klimatycznej Polski. Znajd¹ siê
w nim zadania i zobowi¹zania przypisane poszczególnym ministrom, z okreleniem terminów ich wykonania. Obejm¹ one równie¿ zobowi¹zania Polski
wynikaj¹ce z Protoko³u z Kioto, z uwzglêdnieniem
maksymalizacji korzyci dla Polski i stworzeniem zdolnoci instytucjonalnych do sprawnej adaptacji mechanizmów wspomagaj¹cych Protoko³u z Kioto. rodki
finansowe bêd¹ wiêc równie¿ pochodzi³y ze róde³
miêdzynarodowych (World Bank, fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.ekoinfo.pl/

Zwierzêta wymieraj¹
Ponad 12 tysi¹com gatunków rolin i zwierz¹t grozi
wymarcie. We wtorek Miêdzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) opublikowa³a najnowsz¹ wersjê swej s³ynnej Czerwonej Listy.
Od ubieg³ego roku wyd³u¿y³a siê ona a¿ o 2 tys. gatunków. Wiêcej informacji na stronie The IUCN Red
List of Threatened Species http://www.redlist.org/
ród³o: gazeta.pl

Gadaj¹ce kosze na mieci
W³adze Berlina wypróbowa³y nowy, mówi¹cy dziêkujê i mniam, pyszne kosz na mieci, zasilany bateriami s³onecznymi. W przysz³ym roku 20 tego rodzaju koszy stanie w strategicznych miejscach niemieckiej stolicy.
Ka¿dy odpowiednio zaprogramowany kube³ mo¿e mówiæ do wrzucaj¹cych doñ mieci ludzi w innym jêzyku,
zadudniæ gard³owym g³osem albo po prostu udzieliæ krótkiej lekcji starannego wrzucania odpadków.
Pomarañczowy kube³ wygl¹da dok³adnie tak samo
jak wszystkie normalne berliñskie kosze, jest jednak
udwiêkowiony i wyposa¿ony w baterie s³oneczne
przytwierdzone do jego wieka - powiedzia³ Bernd
Mueller z miejskiego biura odpowiedzialnego za wywóz odpadów.
Wed³ug urzêdnika kosz bêdzie dzia³a³ nawet przy brzydkiej pogodzie. Noc¹, g³os wydobywaj¹cy siê z kub³a
który móg³by przestraszyæ przechodniów zast¹pi neonowe wiat³o wskazuj¹ce jak otworzyæ wieko.
Niestety nowoczesny kube³ na mieci nie potrafi rozpoznaæ metalowych puszek ani plastikowych butelek
podlegaj¹cych w Niemczech obowi¹zkowej utylizacji.
Testowany na ulicach Berlina kosz by³ filmowany z
ukrycia. Dziêki temu uda³o siê zaobserwowaæ reakcje korzystaj¹cych zeñ ludzi, którzy nie kryli swojego
zaskoczenia.
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Wiele osób powtórnie wrzuci³o co do kosza. Wiêkszoæ ludzi zareagowa³a pozytywnie - umiechali siê
- podkreli³ Bernd Mueller, który ma nadziejê, ¿e zabawny projekt uwiadomi mieszkañcom miasta koniecznoæ dbania o czystoæ publicznej przestrzeni.
Pomys³odawcy maj¹ nadziejê, ¿e z pomys³u zechc¹
skorzystaæ tak¿e inne niemieckie miasta i, kto wie,
mo¿e zagraniczne kraje. Ostatecznie, gadaj¹cy kube³ w³ada kilkoma jêzykami.
¯ród³: AFP, jkl /2003-11-24 (info.onet.pl)

Odszkodowania z powodu ¿urawi
Rolnicy z powiatu gi¿yckiego domagaj¹ siê odszkodowania za starty wyrz¹dzone na polach przez ¿urawie. W powiecie gi¿yckim znajduj¹ siê Bagna Nietlickie, które s¹ rezerwatem przyrody. Ka¿dego roku jesieni¹ przed odlotem do ciep³ych krajów zbiera siê
tam kilka tysiêcy ¿urawi, które niszcz¹ okoliczne pola.
Poniewa¿ ptaki s¹ pod ochron¹, Izba Rolnicza zwróci³a siê o oszacowanie strat i odszkodowanie. Ich pismo trafi³o, miêdzy innymi, do wojewódzkiego konserwatora przyrody, parlamentarzystów z Warmii i
Mazur oraz do ministerstwa ochrony rodowiska.
¯ród³o: IAR, MFi /2003-11-24 14 (info.onet.pl)

Hiszpania: W rok po katastrofie
13 listopada 2002 tankowiec Prestige z 77.000 t
ciê¿kiego oleju na pok³adzie staje siê ³upem atlantyckiego sztormu, hiszpañska administracja podejmuje decyzjê odholowania problemu na pe³ne morze, ten utrzymuje siê na powierzchni oceanu do 19
listopada. Dotychczasowy bilans katastrofy to: 2.000
km pokrytych olejem pla¿y, 300.000 martwych ptaków, rakotwórcze i truj¹ce zwi¹zki w ³añcuchu pokarmowym i zwi¹zany z tym upadek miejscowych przedsiêbiorstw rybackich, z wraku "Prestige" nadal wyp³ywa ciê¿ki olej, eksperci przewiduj¹, ¿e sytuacja
unormuje siê dopiero oko³o 2015 r., koszty oczyszczania pla¿ i ich regeneracji wynosz¹ wed³ug Greenpeace 2,5mld, dla porównania: najwiêksza dotychczasowa katastrofa tankowca Exxon Valdez na Alasce kosztowa³a 1,8mld. Konsekwencje wyci¹gniête
z katastrofy: prawie ¿adne; nie przeprowadzono badañ szkód zdrowotnych poniesionych przez dobrowolnych pomocników oczyszczaj¹cych pla¿e, do
chwili obecnej nie przedstawiono koncepcji regeneracji dotkniêtych katastrof¹ terenów, do chwili obecnej brak jest planów awaryjnych na wypadek ewentualnoci dalszej podobnej katastrofy.
Która mo¿e mieæ miejsce w ka¿dej chwili. Poniewa¿
od koñca padziernika jednoposzyciowe tankowce
wioz¹ce bitumeny, oleje ciê¿kie i ter nie mog¹ zawijaæ do unijnych portów, mog¹ jednak p³ywaæ po jej
wodach a jednoposzyciowe tankowce z innymi olejami s¹ dopuszczone do eksploatacji wewn¹trz Unii do
2010 r
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Norwegia pomo¿e chroniæ polsk¹
przyrodê
Od dzisiaj rusza w Polsce kompleksowy projekt ochrony przyrody sfinansowany wspólnie przez rz¹d Norwegii i miêdzynarodow¹ organizacjê ekologiczn¹
WWF. W ramach tego przedsiêwziêcia Norwedzy
pomog¹ Polsce m.in. zmniejszyæ zanieczyszczenie
Morza Ba³tyckiego, poprawiæ konkurencyjnoæ polskiej gospodarki lenej i przywróciæ do polskich rzek
wêdrowne gatunki ryb. Odbywaj¹ce siê dzisiaj formalne spotkanie realizatorów projektu z przedstawicielami polskiego rz¹du, stanowi oficjalny pocz¹tek
prac.
Celem projektu, przygotowanego przez polskie i norweskie biuro WWF, jest stworzenie w naszym kraju
mechanizmów promuj¹cych przyjazn¹ rodowisku
gospodarkê len¹ oraz poprawa stanu ekologicznego najwiêkszych polskich rzek. Prowadzone dzia³ania bêd¹ s³u¿y³y m.in. polepszeniu jakoci wód Wis³y
i Odry. W ramach projektu bêdziemy starali siê
zmniejszyæ poziom zanieczyszczeñ pochodzenia rolniczego, które ka¿dego roku przedostaj¹ siê do naszych rzek. Chcemy przeprowadziæ szereg szkoleñ
promuj¹cych wród mieszkañców obszarów wiejskich
rolnictwo przyjazne rodowisku. - mówi Jacek Engel, kierownik programu Wody ródl¹dowe w polskim biurze WWF. - Du¿e nadzieje pok³adamy tak¿e w programie ochrony i odtworzenia torfowisk.
Obszary te, degradowane w wyniku dzia³añ cz³owieka, uwalniaj¹ do wód powierzchniowych znaczne iloci substancji biogennych. Polsko-norweski projekt
ma tak¿e za zadanie zabezpieczyæ najcenniejsze
przyrodniczo miejsca w dolinach rzek i odtworzyæ krajowe populacje ryb wêdrownych. Czêæ lena przedsiêwziêcia bêdzie natomiast powiêcona przede
wszystkim budowaniu platformy dialogu i wspó³pracy pomiêdzy wszystkimi zainteresowanymi gospodark¹ len¹ w naszym kraju.
Norwegia ma na swoim koncie wiele osi¹gniêæ w
dziedzinie ochrony przyrody. Mamy nadziejê, ¿e z
pomoc¹ tego skandynawskiego pañstwa uda siê rozwi¹zaæ przynajmniej kilka z najbardziej pal¹cych problemów dotycz¹cych ochrony polskich rzek i lasów mówi Ireneusz Chojnacki, dyrektor polskiego biura
WWF. Jednak znaczenie tego wspólnego projektu
wykracza daleko poza sprawy ekologii. Realizowane
przedsiêwziêcia wspieraj¹ proces zrównowa¿onego
rozwoju w naszym kraju. S³u¿¹ tak¿e rozwiniêciu
wspó³pracy pomiêdzy administracj¹ rz¹dow¹ a organizacjami pozarz¹dowymi.
Bud¿et polsko  norweskiego projektu, który zamknie
siê kwot¹ ponad 1,6 mln koron, bêdzie w du¿ej mierze sfinansowany ze rodków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Norwegii. Fundusze przeznaczone na
dofinansowanie projektu pochodz¹ z programu Plan
Akcji, którego zadaniem jest wspieranie krajów akcesyjnych w zakresie rozwoju demokracji, gospodarki
rynkowej i poprawy stanu rodowiska. Norwegia jest
dzisiaj najwiêkszym wiatowym donorem, jeli cho-
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dzi o procent PKB przeznaczany na wsparcie innych
pañstw. W ci¹gu ostatnich 10 lat na pomoc krajom
Europy rodkowej i Wschodniej Norwedzy wydali
ponad 400 mln Euro.
W czasie dzisiejszego spotkania w Ministerstwie
Rolnictwa realizatorzy projektu bêd¹ uzgadniaæ z
przedstawicielami polskiego rz¹du zakres i zasady
wspó³pracy przy wdra¿aniu planowanych przedsiêwziêæ. Podobne konsultacje zosta³y zaplanowane w
Ministerstwie rodowiska. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e czêæ dzia³añ organizowana bêdzie wspólnie
z administracj¹ pañstwow¹, w tym przede wszystkim
szkolenia dla polskich rolników zainteresowanych
przyst¹pieniem do programów rolnorodowiskowych.
Dzia³ania przewidziane w projekcie maj¹ siê zakoñczyæ w 2004 roku. Nie jest jednak wykluczone, ¿e
projekt bêdzie kontynuowany.
Wiêcej informacji o projekcie znajduje siê na stronie:
www.wwf.pl/norweski.php
Dalszych informacji udziela: Przemys³aw Nawrocki,
Zastêpca Dyrektora ds. ochrony przyrody WWF
Polska, tel: (+48 22) 849 84 69, pnawrocki@wwf.pl
ród³o: http://wwf.pl/

Czy polskie lenictwo stanie siê
ekologiczne?
Dzisiaj, po trzech latach prac specjalnej komisji wy³onionej sporód 13 organizacji przyrodniczych, spo³ecznych i zawodowych zajmuj¹cych siê lenictwem
w Polsce opublikowane zosta³y Zasady Dobrej Gospodarki lenej w Polsce. Licz¹cy 15 stron dokument
zawiera zapisy reguluj¹ce postêpowanie w³acicieli i
zarz¹dców w polskich lasach. Te zasady obowi¹zywaæ bêd¹ ka¿dego, kto chcia³by umieciæ na swoich
produktach drzewnych znak FSC - symbol wiadcz¹cy o pochodzeniu drewna z dobrze zarz¹dzanego
lasu.
Do tej pory w Polsce obowi¹zywa³y ogólne, miêdzynarodowe zasady przyznawania certyfikatów FSC,
opracowane przez miêdzynarodow¹ organizacjê Forest Stewardship Council (Radê Dobrej Gospodarki
Lenej). Nowe, krajowe regulacje przystosowuj¹ te
ogólnowiatowe wytyczne do polskich realiów,
uszczegó³owiaj¹c je i precyzuj¹c stosownie do lokalnych potrzeb. Opracowane zapisy bêd¹ teraz (w
styczniu 2004) poddane g³osowaniu na walnym zgromadzeniu zwi¹zku 13 organizacji tworz¹cych FSC
Polska. Nastêpnie, przyjêty ju¿ oficjalnie projekt zostanie przes³any do weryfikacji i zatwierdzenia przez
FSC International. W ci¹gu dwóch lat od momentu
zaaprobowania krajowych zasad stan¹ siê one obowi¹zuj¹ce dla wszystkich lasów z certyfikatem FSC
w naszym kraju.
W tej chwili certyfikat FSC posiada 16 z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych. Aby go w przysz³oci nie straciæ, Dyrekcje powinny ju¿ teraz zacz¹æ
powoli dostosowywaæ swoj¹ gospodarkê do nowych
wytycznych.
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Projekt zawiera kilka prze³omowych zapisów, które
mog¹ mieæ powa¿ny wp³yw na sposób zarz¹dzania
polskimi lasami. Jednym z nich jest wymóg pozostawiania w lesie 5% drzew do ich naturalnej mierci.
Jest to warunkiem zamkniêcia ³añcucha obiegu pierwiastków w ekosystemach lenych. Nowa zasada
pozwoli zapewniæ wystêpowanie coraz rzadszych w
naszych lasach gatunków ptaków, jak dziêcio³ trójpalczasty, czy owadów (Jelonek Rogacz). Kolejn¹
innowacj¹ jest koniecznoæ zapewnienia 5% terenów
lenych takiej ochrony, która pozwoli na kontynuacjê
niczym niezak³óconych naturalnych procesów przyrodniczych. Takie obszary bêd¹ nosi³y miano powierzchni referencyjnych. Na takich terenach nie
bêdzie mo¿na wykonywaæ ¿adnych prac zwi¹zanych
z pozyskaniem drewna. Zasady wprowadzaj¹ tak¿e
obowi¹zek pozostawiania na ka¿dej powierzchni 100
hektarów lasu przynajmniej 200 drzew z dziuplami.
Drzew tych, stanowi¹cych naturalne miejsca schronienia i wylêgu ptaków, nie wolno bêdzie wycinaæ pod
¿adnym pozorem. Przy planowaniu zalesieñ gruntów
porolnych znacz¹ca ich czêæ ma podlegaæ naturalnej sukcesji lasu. Sztuczne sadzenie drzew zostanie
w ten sposób zast¹pione naturalnym procesem zarastania od³ogowanych ³¹k.
Zasady dobrej gospodarki lenej, maj¹ce charakter
dobrowolny, bêd¹ obowi¹zywa³y ju¿ w najbli¿szym
czasie niemal 80% polskich lasów; taka bowiem powierzchnia objêta jest ju¿ ekologicznym certyfikatem
FSC. Certyfikat ten jest wa¿nym atutem przy wchodzeniu polskich producentów na rynek unijny. Dlatego te¿ od respektowania zasad nie ma praktycznie
odwrotu. Staj¹ siê one integraln¹ czêci¹ dostosowania polskiego lenictwa do wymogów Unii Europejskiej.
Dalszych informacji udziela Robert Knysak,
Kierownik Projektu Przygotowanie krajowych standardów FSC tel: 0 606 295 399, rknysak@wwf.pl
Pe³ny tekst Zasad dobrej gospodarki lenej w Polsce znajduje siê na stronie internetowej organizacji
reprezentuj¹cej Radê Dobrej Gospodarki Lenej w
Polsce pod adresem: www.fsc.pl. wiêcej informacji
znajduje siê pod adresem: www.wwf.pl/polskie_lasy
ród³o: http://wwf.pl/

Jak dbaæ o zasoby wodne w Europie?
Nowy raport WWF wiatowego Funduszu na Rzecz
Przyrody pokazuje, ¿e ponad 2/3 krajów europejskich
ma trudnoci z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Raport zatytu³owany Wykaz wód i obszarów podmok³ych WWF - G³ówne problemy w polityce wodnej
w Europie [WWFs Water & Wetland Index: Critical
issues in water policy across Europe] ocenia 23 kraje unijne i kandyduj¹ce. Polska plasuje siê mniej wiêcej w po³owie listy, jednak wyj¹tkowo le wypada w
dwóch kwestiach: aktywnego uczestniczenia spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz zmniejszania szkodliwego wp³ywu rolnictwa na jakoæ wód.
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Polska wyró¿nia siê wród innych krajów rol¹, jak¹
odgrywa w eutrofizacji Morza Ba³tyckiego. W ci¹gu
ostatniej dekady sytuacja ulega stopniowej poprawie
ze wzglêdu na redukcje krajowego przemys³u ciê¿kiego oraz prowadz¹cych intensywn¹ uprawê PGRów. Do polepszenia sytuacji przyczynia siê równie¿
inwestowanie w budowê oczyszczalni cieków dla
miast oraz zak³adów przemys³owych. Jakoæ wody
jest jednak nadal generalnie niska. Powodem s¹ zanieczyszczenia azotanami, fosforanami oraz ska¿enia bakteriologiczne. Zwi¹zki biogenne z pól uprawnych przedostaj¹ siê do wód powierzchniowych i rzekami sp³ywaj¹ do Ba³tyku. Wed³ug raportu WWF, bez
odpowiednich instrumentów finansowych w dziedzinie rolnictwa i gospodarki wodnej nie da siê w szybkim czasie rozwi¹zaæ tego problemu. Raport wskazuje tak¿e na brak zintegrowanego podejcia w zarz¹dzaniu zasobami wodnymi w Polsce, uwzglêdniaj¹cego potrzeby wszystkich u¿ytkowników oraz naturalnych ekosystemów.
Nadmierne zanieczyszczanie i konsumpcja zasobów
wodnych jest powszechnym problemem w krajach
europejskich, w których wodê traktuje siê jako ród³o niewyczerpywalne. Potrzeba woli politycznej i
zmiany podejcia w zarz¹dzaniu, aby w³aciwie wykorzystaæ wartoæ wody i bogactwo posiadanych zasobów - twierdzi Lucia de Stefano, Koordynator prac
nad raportem WWF.
Z raportu WWF wynika, ¿e obecne i przysz³e kraje
UE spe³niaj¹ jedynie minimalne wymagania okrelone przez Ramow¹ Dyrektywê Wodn¹. Jednym z nich
jest aktywne w³¹czanie spo³eczeñstwa w decydowanie o tym, jak efektywnie gospodarowaæ dostêpnymi
zasobami wodnymi, chroni¹c przy tym najcenniejsze
obszary podmok³e. Polskie w³adze i instytucje odpowiedzialne za gospodarkê wodn¹ nie prowadz¹ akcji
informacyjnych na du¿¹ skalê. Podstawowe fakty
przekazywane s¹ do publicznej wiadomoci g³ównie
za porednictwem pism bran¿owych i witryn internetowych.
W naszym kraju nie ma tradycji udzia³u spo³ecznego w podejmowaniu decyzji. Niedostatecznie wykorzystuje siê procedury przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych a mo¿liwoci aktywnego w nich uczestnictwa praktycznie nie istniej¹. - podkrela Marta
Majka Winiewska, Specjalista ds. Zasobów Wodnych w WWF Polska. - Wszystkie kraje europejskie
musz¹ zmieniæ podejcie do gospodarowania zasobami wodnymi. W przeciwnym razie bêd¹ mia³y powa¿ne problemy ze sprostaniem wymogom prawa
unijnego, jakim jest Ramowa Dyrektywa Wodna. ostrzega Winiewska.
Dalszych informacji udziela:
Marta Majka Winiewska, Specjalista ds. Zasobów
Wodnych, tel: 0602-888 143, mwisniewska@wwf.pl
Tania Paschen, WWF European Freshwater Communications Manager, +33 680 73 70 33, tpaschen@wwf.fr
ród³o: http://wwf.pl/
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Niedobrze, panie bobrze
Wojewoda ³ódzki Krzysztof Makowski zezwoli³ na
odstrza³ omiu bobrów, które zadomowi³y siê w pobli¿u zabytkowego parku w Osieku pod £owiczem,
gdzie zniszczy³y niektóre drzewa. Chronione s¹ zarówno bobry, jak i park, stanowi¹cy otoczenie zabytkowego dworu, w³asnoci Aleksandra Bacciarellego,
potomka s³ynnego malarza. Wszystko wskazuje na
to, ¿e zwyciê¿y interes parku - kosztem ¿ycia bobrów.
Odstrza³owi zwierz¹t zdecydowanie przeciwni s¹ dzia³acze Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w £owiczu. - Musi byæ inny sposób - przekonuje Gra¿yna
Wo³ynik. - Je¿eli bobrów jest za du¿o i robi¹ szkody,
trzeba podaæ im rodki ograniczaj¹ce rozrodczoæ.
Wed³ug ekologów, zniszczeniom powodowanym
przez bobry mo¿na zapobiec w ró¿ny sposób. Np.
samorz¹d Rawy Mazowieckiej, by ocaliæ i zwierzêta,
i przyrodê, poleci³ owiniêcie drzew drucian¹ siatk¹...
Bobry mo¿na te¿ schwytaæ i przesiedliæ, co z powodzeniem praktykowano w innych regionach. Dla wójta Kocierzewa Roberta Sikorskiego to jednak trudne
i kosztowne przedsiêwziêcie. - W ubieg³ym roku poszukiwania miejsca w okolicznych gminach nie da³y
rezultatów - twierdzi wójt, który z zami³owania jest...
myliwym.
Mo¿liwoci przeniesienia bobrów nie widzi te¿ Andrzej
Wierciuch, wojewódzki konserwator przyrody w £odzi. - Po od³owieniu bobrów nie mo¿na przetrzymywaæ w niewoli, a nie ma ich gdzie przenieæ, gdy¿
zwierz¹t jest ju¿ bardzo du¿o. £atwiej powiedzieæ,
gdzie ich nie ma, ni¿ gdzie s¹.
Bobry pojawi³y siê w naszym regionie za spraw¹ naukowców z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przywieli
je z Suwalszczyzny. Zwierzêta bardzo dobrze przystosowa³y siê do tutejszych warunków. Najwiêcej jest
ich w dorzeczu Pilicy.
- Do wojewody wp³ywaj¹ skargi z roszczeniami finansowymi za zniszczenia od prywatnych w³acicieli z
Inow³odza nad Pilic¹ - dodaje Wierciuch.
Wyst¹pienie do wojewody o pozwolenie na odstrza³
planuj¹ te¿ w³adze gminy Ch¹no. Niespe³na dwa
tygodnie temu drzewa wycinane przez bobry spad³y
na liniê energetyczn¹ i mieszkañcy wsi Mastki zostali pozbawieni pr¹du. miertelnemu pora¿eniu uleg³y...
dwa bobry pracuj¹ce przy tamie.
W 2002 r. budowane przez bobry tamy spowodowa³y
zalanie kilkunastu hektarów pól w Kocierzewie. Ju¿
wtedy wojewoda wyda³ okresow¹ zgodê na odstrza³,
ale nie uda³o siê upolowaæ ani jednego bobra. Wed³ug myliwych, ze wzglêdu na mron¹ zimê nie wychodzi³y z ¿eremi.
(tc, lesz, pz)
ród³o: www.lodz.naszemisto.pl
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Centrum Kultury Dziecka
W zabytkowym domu tkackim w Zgierzu, który zostanie wyremontowany, powstanie Centrum Kultury
Dziecka. Bêdzie w nim m.in. Muzeum Bajki i Ksi¹¿ki
Dzieciêcej oraz sala projekcyjna, w której bêd¹ wywietlane przygody Reksia, Bolka i Lolka, ¯wirka i
Muchomorka i innych dzieciêcych bohaterów. W sprawie tej w³adze miasta wyst¹pi³y do Ministerstwa Kultury o przyznanie pieniêdzy.
W Zgierzu jest kilkadziesi¹t, unikatowych w skali
Europy, domów tkaczy z XIX wieku. Wród nich wyró¿nia siê parterowy, z pilastrami i trójk¹tnym tympanonem, klasycystyczny domek przy ul. Rembowskiego 17. I w³anie od niego ma ruszyæ remont domów
tkaczy. Powstanie w nim filia Muzeum Miasta Zgierza, której patronem bêdzie... je¿. Oczywicie ten s³ynny, z wiersza Wandy Chotomskiej Przygody je¿a
spod miasta Zgierza.
Odnowienie drewnianego, opuszczonego domku pochodz¹cego z lat 1825-50 poch³onie ponad 50 tys.
z³. W³adze miasta wnioskuj¹ do resortu kultury, aby
wy³o¿y³ 75 proc. tej sumy. Jeli plan siê powiedzie,
remont bêdzie mo¿na przeprowadziæ w przysz³ym
roku. (wp)
ród³o: www.lodz.naszemiasto.pl

Skansen Rzeki Pilicy
Dobiega koñca realizacja Kontraktu Wojewódzkiego
w Skansenie Rzeki Pilicy. W listopadzie zakoñczy siê
realizacja zadania Budowa dalszej czêci Skansenu Rzeki Pilicy realizowanego w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego. Umowa zawarta miêdzy miastem
Tomaszów a Urzêdem Marsza³kowskim przewiduje,
¿e 3 rodków to pieni¹dze z bud¿etu pañstwa
(150.000 z³) a 1 z bud¿etu miasta (50.000). Umowa
przewiduje realizacjê 4 zadañ:
Przeniesienie do skansenu i odbudowanie drewnianego budynku wietlicy  dawnej kolonii dla dzieci z
Utraty. Po zakoñczeniu odbudowy w rodku znajd¹
siê elementy dzia³u prezentuj¹cego szkutnictwo ludowe (³odzie, krypy), tradycje wiolarskie (kajaki) i
rybo³ówstwo ludowe (sieci). Obiekt ma ok. 80 lat. 
Na belkach zachowa³y siê jeszcze podpisy dzieci 
mówi Andrzej Kobalczyk, prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Rzeki Pilicy i Nadpilicza.
Zmontowanie hali wystawowej dla dzia³u Wojenne
trofea Pilicy (pojazdy wydobywane z Pilicy w tym m.in.
s³ynny Lufcik) i inne pami¹tki (broñ rêczna, wyposa¿enie armii, akcesoria wojskowe).
Droga dojazdowa do hali wystawowej.
Budowa galerii drewnianej dla najwiêkszej w Polsce
kolekcji kamieni m³yñskich pochodz¹cych z m³ynów
z dorzecza Pilicy (ok. 30 kamieni).
- Zwieñczeniem realizacji kontraktu bêdzie zieleñ
(trawnik, drzewa, krzewy). 15.000 z³ z Funduszu
Ochrony rodowiska Miasta Tomaszowa przeznaczy³ na ten cel prezydent Miros³aw Kukliñski  dodaje A. Kobalczyk.
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Prezes stowarzyszenia planuje wykonaæ w 2004 roku
dodatkowe prace przy dziale militarnym a tak¿e wykonanie owietlenia i ogrodzenia dla pozosta³ego terenu Skansenu Rzeki Pilicy.
ród³o: www.tomaszow-maz.pl/

Taniec sposobem na inne ¿ycie
W dniach od 6 do 13 grudnia w ramach projektu
wymiany m³odzie¿y do Tomaszowa Mazowieckiego
przyjedzie 15-osobowa grupa z serbskiego miasta
Mionicy. Podpisana z tym miastem umowa partnerska zosta³a rozszerzona w lipcu b.r. o porozumienie
dotycz¹ce wymiany m³odzie¿y. Projekt pod nazw¹
Taniec sposobem na inne ¿ycie zak³ada przezwyciê¿enie barier i uprzedzeñ zakorzenionych w mentalnoci i kulturze poprzez integracjê m³odzie¿y serbskiej i polskiej oraz przygotowanie do pracy w kulturze. W ramach tego projektu zaplanowano 8-dniowy
pobyt Serbów w Tomaszowie. W tym czasie m³odzie¿
z Mionicy i tomaszowskiego MOK bêdzie czynnie
uczestniczyæ w warsztatach zespo³ów tanecznych.
Swoim dowiadczeniem bêdzie s³u¿yæ KTT Cantinero, zespó³  Aster, Zespó³ Pieni i Tañca Piliczanie, grupa taneczna break-dance oraz instruktorzy z
MOK. Najwa¿niejsz¹ imprez¹ , w której wemie udzia³
serbska m³odzie¿ bêdzie XII Ogólnopolski Turniej
Tañca Towarzyskiego, który odbêdzie siê w Tomaszowie 7 grudnia. Poniewa¿ niektóre formacje taneczne wspó³pracuj¹ce z MOK s¹ równie¿ jednostkami prowadz¹cymi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
mo¿emy pokazaæ naszym gociom, ¿e taniec mo¿e
byæ tak¿e form¹ pracy zarobkowej wpisan¹ w dzia³alnoæ lokalnych instytucji kultury. Oprócz zajêæ z
tañca towarzyskiego, wspó³czesnego, ludowego i break-dance, serbska m³odzie¿ bêdzie mia³a okazjê poznaæ Tomaszów i jego okolice oraz zwiedziæ Kraków.
Projekt Taniec sposobem na inne ¿ycie zosta³ zaakceptowany i wysoko oceniony przez MENiS, co
pozwoli³o na jego dofinansowanie w 40%. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyzna³o na ten
cel prawie 10.000 z³otych.
ród³o: www.tomaszow-maz.pl

Projekt Programu Ochrony rodowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Wieruszowskiego
Projekt Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wieruszowskiego
jest opracowywany dla potrzeb osi¹gniêcia celów
za³o¿onych w polityce ekologicznej pañstwa, zgodnie z wymogami ustawowymi na³o¿onymi ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska oraz ustaw¹ o odpadach.
W myl art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska Zarz¹d Powiatu powinien
opracowaæ i przedstawiæ Radzie Powiatu Program
Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami
dla Powiatu Wieruszowskiego, który powinien byæ
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uchwalony w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. (
art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.
U. Nr 100 poz. 1085 ). Wymienione wy¿ej dokumenty planistyczne, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi musz¹ byæ poddane konsultacji spo³ecznej trwaj¹cej 2 miesi¹ce. Dopiero po dokonaniu konsultacji i naniesieniu poprawek zostan¹ przedstawione Zarz¹dowi, a nastêpnie Radnym Powiatu Wieruszowskiego do zatwierdzenia.
Opinie i sugestie dotycz¹ce planu Gospodarki Odpadami proszê kierowaæ do Wydzia³u Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Lenictwa Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres starostwo@wieruszow.pl
Treæ programu w okresie konsultacji bêdzie ulega³a
zmianie uwzglêdniaj¹c uwagi i wnioski, które przekazywane bêd¹ za porednictwem starostwa autorowi opracowania. Projekt Programu Ochrony rodowiska i Planu gospodarki Odpadami dla Powiatu Wieruszowskiego, skierowany przez Zarz¹d Powiatu do
konsultacji spo³ecznej, przekazujemy do Pañstwa
dyspozycji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie pod adresem : www.wieruszow.pl w dziale - ochrona rodowiska.
ród³o: www.wieruszow.pl

Powiatowy Plan Ochrony rodowiska i
Gospodarki Odpadami
Zarz¹d Powiatu Radomszczañskiego sporz¹dzi³ Powiatowy Program Ochrony rodowiska i Powiatowy
Plan Gospodarki Odpadami, który na podstawie art.
14 ust. 6 ustawy O odpadach stanowi czêæ Programu Ochrony rodowiska.
Wymienione dokumenty planistyczne s¹ ogólnie dostêpne (dla konsultacji spo³ecznych) w nastêpuj¹cych
formach: na stronie internetowej Radomszczañskiego Starostwa Powiatowego (BIP). Ewentualne uwagi
lub wnioski proszê kierowaæ na adres e-mail srodowisko@powiat.radomszczanski.pl do dnia 31 grudnia 2003 roku, egzemplarze Powiatowego Programu
Ochrony rodowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami znajduj¹ siê w Wydziale Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa w Starostwie Powiatowym w Ra- domsku w pok. 204.
ród³o: www.powiat.radomszczanski.p
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Recykling odpadów
30 padziernika 2003 roku, w Zespole Szkó³ Drzewnych i Ochrony rodowiska, odby³a siê III Powiatowa
Sesja Popularnonaukowa na temat Recykling odpadów. Imprezami towarzysz¹cymi by³y konkursy plakatowe nawi¹zuj¹ce do tematyki sesji.
Zespó³ Szkó³ Drzewnych i Ochrony rodowiska
ul. Brzenicka 22, 97-500 Radomsko

Lena otulina
Lasy nale¿¹ce do Nadlenictwa Grotniki nadal bêd¹
lasami ochronnymi dla aglomeracji ³ódzkiej. Wniosek w tej sprawie popar³ prezydent Jerzy Kropiwnicki. Bêd¹ podlegaæ szczególnemu nadzorowi s³u¿b
lenych i nie bêdzie tam prowadzonych wycinek na
skalê przemys³ow¹. Natomiast nie przewiduje siê
ograniczeñ w korzystaniu z ich uroków przez mieszkañców miasta. W tym roku ju¿ blisko 1700 hektarów lasów zosta³o uznanych za lasy ochronne wokó³
£odzi. Poprawiaj¹ mikroklimat i retencjê wody. Ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie podejmie Ministerstwo
rodowiska. (A.J.)
ród³o: www.uml.lodz.pl

Parkowe wybory
Jedno z najbardziej luksusowych osiedli willowych w
Kopance i Kalonce pod £odzi¹ jest stracone dla przyrodników i turystów. W¹wóz w Kalonce nigdy ju¿ nie
bêdzie atrakcj¹ dla spacerowiczów w Parku Krajobrazowym Wzniesieñ £ódzkich.
W¹wóz podzielony na ma³e dzia³ki zosta³ zabudowany domami jednorodzinnymi. Jednak przyrodnicy
bêd¹ ratowaæ dla przysz³ych pokoleñ 40 innych miejsc
o walorach widokowych. S³u¿y temu plan ochrony
parku opublikowany niedawno w dzienniku urzêdowym £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego. Zak³ada on
najwa¿niejsze zadania dla przyrodników i urzêdników
na najbli¿szych 20 lat. Niespe³na po³owa parków krajobrazowych w Polsce mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem takiej strategii.
 Ten plan jest kompromisem miêdzy naszymi oczekiwaniami a interesami gmin le¿¹cych w obrêbie krajobrazu chronionego  przyznaje Hieronim Andrzejewski, dyrektor parku.  Tam, gdzie dotychczas istnia³a zwarta zabudowa, mo¿emy tylko nie dopuciæ
do zamkniêcia korytarzy ekologicznych, czyli naturalnych szlaków wêdrówek dzikiej zwierzyny. Droga
Nowosolna  Skoszewy tylko w paru miejscach nie
jest zabudowana gospodarstwami.
Te luki trzeba zachowaæ, ¿eby stada saren swobodnie przemieszcza³y siê przez jezdniê, rozdzielaj¹c¹
dawne pola popegeerowskie, nale¿¹ce do maj¹tku
Byszewy. W przeciwnym razie zwierzêta zostan¹ na
ma³ym terytorium i nie bêdzie naturalnej wymiany
genów. Dojdzie bowiem do kojarzenia zwierz¹t blisko spokrewnionych. Osiedla nie mog¹ powstawaæ
miêdzy lasami Janinów a Poæwiardówk¹. To najcen-
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niejszy ze szlaków wêdrówek zwierzyny  z dolinami
rzecznymi, zagajnikami, pojedynczymi kêpami drzew
oraz krzewów.
W ci¹gu ostatnich kilku lat  w wyniku utworzenia
parku i spopularyzowania jego atrakcji, tysi¹ce ³odzian
i mieszkañców miast satelickich rozpoczê³o wycig
po dzia³ki rekreacyjne i budowlane. Rolnicy wyczuli
interes, a gminy posiadaj¹ce skrawki ziemi wcale nie
pozosta³y w tyle  wyzbywano siê parceli podzielonych na tysi¹cmetrowe poletka, bo tylko te najszybciej znajduj¹ nabywców. W konsekwencji w parku jest
sporo rezydencji postawionych bezmylnie na maleñkich placach. Plan ochrony parku zabrania obrotu
dzia³kami o powierzchni poni¿ej 2 tys. metrów kwadratowych.
Przyrodnicy chc¹ utworzyæ rezerwat geologiczny w
dawnym wyrobisk ¿wiru w Moskwie (gm. Nowosolna). Niewielkim nak³adem mo¿na by tu wybudowaæ
plenerowy amfiteatr. Ju¿ dzi turyci, studenci i naukowcy ogl¹daj¹ tutaj przekrój geologiczny ziemi,
daj¹cy wyobra¿enie o zjawiskach zachodz¹cych wraz
z przejciem lodowca.(kup)
ród³o: Dziennik £ódzki

Wydarzenia, akcje
Dzieñ bez Kupowania
29. listopada 2003r. obchodzimy Dzieñ Bez Kupowania, samozwañczy festiwal skromnego, prostego ¿ycia i umacniania wiêzi spo³ecznych. To dzieñ, w którym Ty, Twoja rodzina i przyjaciele macie szansê
sprawdziæ siê powstrzymuj¹c od zakupów a w zamian powiêciæ siê ¿yciu. Dzieñ ten traktowany jest
przez jednych jako wiêto, przez innych jako imprezê uliczn¹  do obchodów przy³¹czyæ mo¿e siê ka¿dy, kto spêdzi ten dzieñ nie wydaj¹c pieniêdzy!
WARUNEK: ¯ADNYCH ZAKUPÓW! Wyzwaniem jest
spróbowaæ zwyczajnie ¿yæ dniem, spêdziæ czas z rodzin¹ i przyjació³mi, zamiast wydawaæ z nimi pieni¹dze. Ludzie decyduj¹ siê na przerwê od kupowania
traktuj¹c to jako osobisty eksperyment lub te¿ publiczn¹ deklaracjê, a najwspanialsze w tym jest to,
¿e - TO NIC NIE KOSZTUJE!!!
PRZES£ANKI... Idea Dnia Bez Kupowania obna¿a
ekologiczne i etyczne konsekwencje konsumpcyjnego stylu ¿ycia. Kraje rozwiniête, stanowi¹ce zaledwie 20% populacji naszego globu, poch³aniaj¹ ponad 80% naturalnych zasobów naszej planety, powoduj¹c dysproporcjonalnie du¿y poziom zniszczeñ
w rodowisku i niesprawiedliwy podzia³ dóbr.
Jako konsumenci powinnimy kwestionowaæ kupowane przez nas produkty i stawiaæ wyzwania produkuj¹cym je firmom. Jakie jest realne ryzyko dla rodowiska i krajów rozwijaj¹cych siê? Spór na tym polu
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jest rozleg³y i g³êboki - a póki trwa, powinnimy szukaæ prostych rozwi¹zañ - Dzieñ Bez Kupowania, to
dobry sposób na pocz¹tek.
W Dniu Bez Kupowania chodzi oczywicie nie tylko o
zmianê trybu ¿ycia zaledwie na jeden dzieñ - chcielibymy, ¿eby zaistnia³ d³ugotrwa³y efekt - byæ mo¿e to
dowiadczenie zmieni Wasze ¿ycie? Pragniemy, by
ludzie zdeklarowali siê, i¿ bêd¹ w mniejszym stopniu
konsumowaæ, przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do segregacji mieci a od firm oczekujemy, ¿e bêd¹ dzia³aæ
uczciwie i sprz¹taæ po sobie. Supermarkety i hale
sklepowe mog¹ zapewniaæ du¿y wybór produktów,
ale nie powinno odbywaæ siê to kosztem ani rodowiska, ani krajów rozwijaj¹cych siê.
Dzieñ Bez Kupowania mo¿e byæ tym, czym chcecie,
by by³. Jest tylko jedna regu³a - mo¿e braæ w nim
udzia³ ka¿dy, kto spêdza go nie wydaj¹c pieniêdzy!
A GDYBY TAK GWIAZDKA BEZ ZAKUPÓW? Tak¿e
tych wi¹t zalani bêdziemy ofertami, reklamami i zaproszeniami do kupna wiêkszej iloci towarów. Ale
teraz istnieje mo¿liwoæ powiedzenia doæ poprzez
przy³¹czenie siê do dzia³añ powiêconych wskrzeszeniu pierwotnego, oryginalnego znaczenia tradycji dawania podczas wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wiêcej na
ten temat na stronie: www.buynothingchristmas.org

Bia³e Gawrony zapraszaj¹ na Dni bez
Kupowania w £odzi
Ju¿ po raz kolejny w £odzi obchodzony bêdzie Dzieñ
bez Kupowania. 28 listopada 2003 godz.16:00, w
Pasa¿u Rubinsteina odbêdzie siê happening pt. Procesja Zakupoholików za 29 listopada od godz 9.30
do 17.00 w kinie Cytryna (ul. Zachodnia 81/83) organizatorzy przewidzieli Wilek¹ Akcjê Wymiany.
Masz co, czego ju¿ nie u¿ywasz, a co mog³oby siê
przydaæ komu innemu? Prosta sprawa. Znajd, przynie i wymieñ siê! Jeli chcesz uczestniczyæ w wymianie mo¿esz od 26 listopada a¿ do dnia wymiany
29 listopada, a nawet w trakcie dnia wymiany przynosiæ towary (ksi¹¿ki, p³yty, kasety, AGD, sztuka u¿ytkowa i dekoracyjna etc.) do Kina Cytryna. W zamian otrzymasz specjalny kupon upowa¿niaj¹cy Ciê
do udzia³u w finale wymiany. Nie przyjmujemy artyku³ów spo¿ywczych, ciuchów i rzeczy zniszczonych.
Dla uczestników wymiany niespodzianka od Cytryny.
Zrób co, nie kupuj nic!
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Rezygnuj¹c z futra ratujemy ¿ycie
25 listopada - Dzieñ bez futra
Inicjatywa "Empatia" zaprasza na obchody miêdzynarodowego Dnia bez Futra, przypadaj¹cego na 25
listopada. Z tej okazji zapraszamy na akcjê informacyjn¹, która odbêdzie siê 25 listopada o godz. 17:00
na rogu ulic Marsza³kowskiej i wiêtokrzyskiej w
Warszawie. Podczas akcji bêdziemy prezentowaæ
materia³y dotycz¹ce hodowli zwierz¹t futerkowych.
Zapalaj¹c znicze przed kilkoma sklepami futrzarskimi przypomimy tak¿e warszawiakom, ¿e kaprys noszenia futra przez cz³owieka okupiony jest mierci¹
wielu zwierz¹t. Podobne akcje odbêd¹ siê w kilku innych polskich miastach. Poprzez akcjê chcemy
uwiadomiæ czym naprawdê jest futro. Czy jest jedynym, daj¹cym wystarczaj¹ce ciep³o okryciem, czy te¿
symbolem zbytku i bogactwa? Czy wybieraj¹c futro
w sklepie wiemy w jaki sposob traktowane s¹ zwierzêta hodowane dla futra?
Wiêcej informacji na stronie www.empatia.pl/futro
Inicjatywa "Empatia", skr. poczt. 56, Warszawa 92
info@empatia.pl, tel 507 286 643

Prawa cz³owieka. Miêdzynarodowy
projekt szkolny
Nowy projekt European Schoolnet - polskie szko³y
zaproszone do wspó³pracy!
Aby uczciæ 55 rocznicê podpisania Deklaracji Praw
Cz³owieka, program Narodów Zjednoczonych Cyberschoolbus oraz European Schoolnet organizuj¹ specjalny projekt dla szkó³, którego fina³ odbêdzie siê
podczas wiatowego Szczytu nt. Spo³eczeñstwa Informacyjnego (Genewa, 10-12.XII.2003).
Szko³y, które zarejestruj¹ siê na internetowych stronach projektu maj¹ ró¿ne mo¿liwoci wspó³pracy i
dzia³ania - tematem jest wp³yw technologii komunikacyjnych i informacyjnych na wolnoæ wypowiedzi
oraz wolnoæ edukacji i nauki (w nawi¹zaniu do art.
19 i 26 Deklaracji).
Udzia³ w projekcie mo¿e byæ okazj¹ do nawi¹zania
ciekawej miêdzynarodowej wspó³pracy. Zarejestruj
siê teraz! Na stronie internetowej dostêpne s¹ ju¿
propozycje szkolnych projektów, tematów do dyskusji oraz æwiczeñ dla uczniów.
Wiêcej informacji na stronie:
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/
wsis/activities.asp
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Fundusze
Ma³e Granty UKIE
ród³o http://www1.ukie.gov.pl/
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Og³asza Konkurs «Ma³ych Grantów 2003» realizowany w ramach
«Za³o¿eñ dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych w
okresie poprzedzaj¹cym cz³onkostwo Polski w Unii
Europejskiej. Wnioski na dzia³ania edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji, w tym publikacji multimedialnych mo¿na sk³adaæ do 23 grudnia 2003.
O dotacje mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe (stowarzyszenia i fundacje), szko³y publiczne i
niepubliczne oraz organizacje przedsiêbiorców i rolników o charakterze non-profit, np. izby gospodarcze, rolne, organizacje pracodawców planuj¹ce realizacjê projektów w³asnych dotycz¹cych procesu integracji europejskiej.
Przedmiotem dotacji mog¹ byæ przedsiêwziêcia edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz
wydanie publikacji, w tym publikacji multimedialnych,
Dzia³ania mog¹ byæ skierowane do nastêpuj¹cych
grup odbiorców: samorz¹dowców, rolników i mieszkañców wsi, przedsiêbiorców sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, nauczycieli i m³odzie¿y oraz
osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym miêdzy
innymi: osób bezrobotnych, emerytów i rencistów,
osób niepe³nosprawnych.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. z³. Termin
realizacji zg³oszonego projektu 20 II  31 V 2004 r.
Ka¿dy z wnioskodawców mo¿e z³o¿yæ tylko jeden
projekt. Wnioski i regulamin konkursu dostêpne s¹
na stronach internetowych Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl.
Lista projektów dofinansowanych
zostanie opublikowana na
stronach internetowych
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej 7 lutego
2004 r. Wype³nione wnioski
konkursowe wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y przes³aæ w
dwóch egzemplarzach poczt¹ do
dnia 23 grudnia 2003 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Fundusz Wspó³pracy
ul. Górnol¹ska 4a
00-444 Warszawa,
z dopiskiem: Ma³e Granty 2003
Wiêcej informacji:
Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej
Aleje Ujazdowskie 9
00-918 Warsza-
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Konkursy
Majestatyczni w³adcy przestworzy.

Konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y.
Adresaci: przedszkola, szko³y podstawowe: klasy IIII i IV-VI, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, szko³y specjalne. Wymagania dotycz¹ce prac plastycznych: format maksymalny A3 (zalecany A4), prace
wykonane dowolna technik¹ z wyj¹tkiem plasteliny,
podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i dok³adnym adresem zamieszkania i adresem szko³y
oraz podanym wiekiem i kategori¹ tematyczn¹ pracy.
Kategorie tematyczne: Ptaki drapie¿ne wokó³ nas,
Ptaki drapie¿ne - co im zagra¿a i jak je chroniæ.
Jury bêdzie przyznawa³o nagrody dla ka¿dej kategorii wiekowej i tematycznej. Konkurs rozstrzygany bêdzie w dwóch edycjach: 31 stycznia 2004 r. nagradzane bêd¹ prace nades³ane do koñca 2003r., z
uwzglêdnieniem prac przes³anych przed og³oszeniem
konkursu; 31 maja nagradzane bêd¹ prace nades³ane w okresie od 1 stycznia do 31 kwietnia 2004 r.
Nagroda Fina³owa przyznana zostanie najlepszej z
prac wyró¿nionych w obydwu edycjach projektu. Fina³ konkursu zaplanowano na 15 czerwca 2004 roku.
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres:
Komitet Ochrony Or³ów
ul. Niepodleg³oci 53-55, 10-044 Olsztyn

Uczê rozumieæ przyrodê
Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajêæ dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z ptakami drapie¿nymi. Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
specjalnych.
Wymagania dotycz¹ce nadsy³anych scenariuszy:
- prosimy o przesy³anie scenariuszy w formie wydrukowanej oraz elektronicznej (dyskietka lub p³yta CD);
- podpisane imieniem, nazwiskiem i dok³adnym adresem szko³y.
Konkurs rozstrzygany bêdzie w dwóch edycjach: 31
stycznia nagradzane bêd¹ scenariusze nades³ane do
koñca 2003 roku, 31 maja 2004 r. nagradzane bêd¹ scenariusze nades³ane w okresie od
1 stycznia do 31 kwietnia 2004 roku.
15 czerwca za najciekawszy scenariusz przyznana zostanie
Nagroda
Fina³owa.

Scenariusze nale¿y przesy³aæ na
adres: Komitet Ochrony Or³ów
ul. Niepodleg³oci 53-55
10-044 Olsztyn
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Nauczycielska dojrza³oæ
Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, Pracownia Pamiêtnikarstwa Socjopolitycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Przyjació³ Pamiêtnikarstwa og³aszaj¹ Wielki konkurs na pamiêtniki, wspomnienia i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod has³em Nauczycielska dojrza³oæ. Termin nadsy³ania prac 30 grudnia
2003 roku
Celem Konkursu jest zdobycie autentycznych, pochodz¹cych od samych nauczycieli, materia³ów do badañ nad wp³ywem, trwaj¹cego od 1989r., procesu radykalnej zmiany spo³ecznej w Polsce oraz reformy
edukacji, na ich sytuacjê spo³eczno- ekonomiczn¹ i
zawodow¹ oraz postawy, oceny, d¹¿enia i perspektywy. Konkurs jest skierowany do wszystkich polskich
nauczycieli, pedagogów i wychowawców bez wzglêdu na wiek, typ szko³y, specjalnoæ.
Tematem prac konkursowych winy byæ szczere i osobiste opisy w³asnych losów ¿yciowych i zawodowych,
dowiadczeñ nauczycielskich w dowolnej formie:
dziennika, pamiêtnika, wspomnienia, rozwiniêtego listu itp. Prace w wersji komputerowej z za³¹czon¹
dyskietk¹ lub w czytelnym rêkopisie, opatrzone god³em, nale¿y przes³aæ do 30 grudnia 2003 roku pod
podanym na dole strony adresem, z dopiskiem Konkurs. Zebrany materia³ pos³u¿y do badañ naukowych
i celów wydawniczych.
Autorzy winni swoje prace opatrzeæ god³em, za w
osobnej kopercie do³¹czyæ nastêpuj¹ce dane o sobie: imiê i nazwisko, wiek (data urodzenia), dok³adny
adres, miejsce pracy (typ szko³y),wykszta³cenie (typ
ukoñczonej szko³y, nazwa uczelni), specjalnoæ zawodowa, nauczany przedmiot czy rodzaj pracy, stan
cywilny, stan rodzinny, sytuacja materialna itp. Konkurs zostanie rozstrzygniêty przez Jury z³o¿one z
wybitnych uczonych i pedagogów. £¹czna kwota nagród  10 tys. z³ oraz wiele nagród pami¹tkowych.
Zachêcamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa
w konkursie.
Adres do nadsy³ania prac:
Akademia wiêtokrzyska im. J. Kochanowskiego
Instytut Pedagogiki i Psychologii,
prof. dr hab. Wanda Dró¿ka
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Synantropizacja. Konkurs dla nauczycieli
Przypominamy, ¿e trwa konkurs na scenariusz zajêæ
dotycz¹cych synantropizacji. Na teksty czekamy do
31 grudnia 2003 r., najciekawsze opracowania zostan¹ nagrodzone ksi¹¿kami oraz zostan¹ opublikowane w Edukacyjnym kameleonie. Scenariusze
prosimy przysy³aæ na adres:
Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a,
ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90-734 £ód

edukacyjny kameleon listopad 2003

Zielona Butelka. Konkurs plastyczny
dla uczniów szkó³ podstawowych
Orodek Dzia³añ Ekologicznych "ród³a" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi zapraszaj¹ uczniów z Pañstwa szko³y do wziêcia udzia³u w konkursie plastycznym "Zielona Butelka". Konkurs dla uczniów szkó³
podstawowych województwa ³ódzkiego zwi¹zany jest
z funkcjonuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. ustaw¹ o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Celem projektu jest ograniczenie iloci wytwarzanych odpadów
poprzez kszta³towanie zachowañ konsumenckich i
promocjê opakowañ zwrotnych. Konkurs ma zachêciæ uczniów do wspó³pracy przy propagowaniu przepisów ustawy i opakowañ zwrotnych oraz dzia³añ na
rzecz ograniczania iloci i recyklingu odpadów.
Oczekujemy na prace plastyczne zwi¹zane z problemem nadmiernej iloci odpadów opakowaniowych zamiecaj¹cych nasze otoczenie, recyklingu opakowañ.
Oceniana bêdzie pomys³owoæ i oryginalnoæ wykonania.
Prace dowoln¹ technik¹ nie powinny przekraczaæ
wymiarów 42x30 cm. Na dostarczanych pracach nale¿y napisaæ imiê i nazwisko, wiek, klasê oraz umieciæ piecz¹tkê szko³y.
Prace nale¿y dostarczyæ do 10 stycznia 2004 na adres. Uczestnictwo w konkursie plastycznym nie wymaga wczeniejszego zg³oszenia.
O terminie wrêczenia nagród organizatorzy poinformuj¹ pisemnie w terminie do 20 stycznia 2004 r.
Nagrodami w konkursie s¹: aparaty fotograficzne
oraz filmy wideo, p³yty z muzyk¹ o tematyce przyrodniczej. Wrêczone równie¿ zostan¹ dodatkowe nagrody: ksi¹¿ki i bawe³niane.
Informacje o
konkursie, regulamin,
wzory zg³oszeñ oraz
dokumentacji znaleæ
mo¿na na stronie
internetowej
www.zrodla.most.org.pl
Informacji udziela
Ma³gorzata widerek
tel. 0 503 733 770
lub 632 03 11 lub
gosia@feer.edu.pl

Orodek Dzia³añ Ekologicznych "ród³a"
90-734 £ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax (42) 630 17 49
e-mail: office@zrodla.most.org.pl
www.zrodla.most.org.pl
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Konkurs Z Biedronk¹ w roli g³ównej
Zapraszamy do udzia³u w konkursie z Biedronk¹ w
roli g³ównej. Konkurs skierowany jest do wszystkich
wielbicieli biedronek. Prosimy o nadsy³anie wszelkiego rodzaju prac plastycznych (rzeby, rysunki, obrazy itp.) a tak¿e prace literackie (wiersze, opowiadania, reporta¿e, rymowanki), w których g³ównym bohaterem bêdzie biedronka.
Dla autorów prac wyró¿nionych przewidujemy nagrody ksi¹¿kowe, filmy wideo oraz drobne niespodzianki. Najciekawsze prace bêd¹ opublikowane na ³amach
Edukacyjnego kameleona i wykorzystane w innych
wydawnictwach FEER.
Ostateczny termin nadsy³ania prac mija 31 grudnia
2003 roku (decyduje data stempla pocztowego). Na
prace czekamy pod adresem:
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju
ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90-734 £ód

Na kasetach video
Makrokosmos. Podniebny Taniec
Jest juz w sprzeda¿y film Makrokosmos. Makrokosmos. Podniebny Taniec to kolejny film, po s³ynnym Mikrokosmosie, zrealizowany przez zafascynowanego wiatem przyrody francuskiego producenta - Jasquesa Perrina. To niezwyk³a opowieæ o wyznaczanych przez biologiczny zegar, cyklicznych ptasich wêdrówkach. Jest to rodzaj edukacji skierowany na rozwijanie wra¿liwoci widza, budz¹cy emocje, operuj¹cy dostêpnymi rodkami dzia³añ artystycznych - piêknymi, wysmakowanymi ujêciami, wiat³em,
kolorem, muzyk¹. Zarówno przez teoretyków, jak i
praktyków edukacji ekologicznej film uwa¿any jest
za cenn¹ pomoc dydaktyczn¹. Jest on adresowany
do wszystkich zarówno dzieci i m³odzie¿y jak równie¿ i doros³ych, a wiêc do ka¿dego komu los rodowiska w którym ¿yje nie jest obojêtny. Film zdoby³
wiele nagród na miêdzynarodowych festiwalach filmów przyrodniczych, m.in. nominacja do Oskara.
Dziêki Makrokosmosowi mo¿na wzbogaciæ nauczanie miêdzyprzedmiotowe, podnieæ atrakcyjnoæ prowadzonych zajêæ. Chc¹c u³atwiæ pe³niejsze skorzystanie z mo¿liwoci filmu zosta³ opracowany przewodnik, który jest pomoc¹ dla nauczycieli (a tak¿e
rodziców) przygotowuj¹cych siê do zabrania uczniów
do kina oraz uzupe³nieniem do projekcji. Tytu³ przewodnika Ptaki ponad podzia³ami. Przewodnik edukacyjny pod redakcj¹ Anny Kalinowskiej.
Film dostêpny na kasetach wideo jak równiez na DVD
w dwóch wersjach - jedno i dwu-p³ytowej (tutaj dodatkowo: zwiastuny, "Making of Makrokosmos" godzinny dokument o tym jak powstawa³ film, "Making
of Music" film dokumentalny powiecony muzyce filmowej. Na p³ycie znajd¹ siê fragmenty utworów Bruno Coulais wykorzystanych w filmie do ods³uchania.,
blisko 20 minutowy wywiad z realizatorami filmu, specjalna galeria zdjêæ bohaterów filmu 14 gatunków ptaków i krótkimi opisami, wystawa "Makrokosmos" na
warszawskich £azienkach.)
Wiêcej informacji: http://www.makrokosmos.pl/
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Publikacje
Publikacje Lasow Pañstwowych
13 wrót do lenego królestwa. Przewodnik po lenych
kompleksach promocyjnych
Autor: Eugeniusz Pudlis.
Rok wydania: 2003. Cena: 12 z³.
Wydanie poprawione i uzupe³nione w stosunku do
pierwszego wydania pt. 10 wrót do lenego królestwa. 2 wersje jêzykowe: polska i angielska.
P³yta CD Wielkie koncerty polskiej przyrody
P³yta oddaje charakter i szczególny klimat przyrody
polskiej z uwzglêdnieniem pór roku. Do p³yty do³¹czona jest ksi¹¿eczka opowiadaj¹ca o g³osach ptaków, zwierz¹t i innych towarzysz¹cych dwiêkach.
Tekst w ksi¹¿eczce przet³umaczony jest na j. angielski, niemiecki i rosyjski.
Cena: 10 z³
Tablice s³u¿¹ce do okrelania piernicy i mi¹¿szoci
drzewa na podstawie rednicy pniaka
Autor: praca zbiorowa
Rok wydania: 2003. Cena: 15 z³.
Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3
02-362 Warszawa
fax. (0-22) 823 96 79
tel. (0-22) 822 32 01 - 09 w. 515
e-mail: wydawnictwa@lasypanstwowe.gov.pl

Elektroniczny atlas rodowiska Polski
Elektroniczny atlas rodowiska Polski jest programem
edukacyjnym, przygotowanym przez GRID-Warszawa w formie prezentacji multimedialnej. G³ówn¹ myl¹ przywiecaj¹c¹ przy tworzeniu programu by³o
upowszechnienie wiedzy na temat rodowiska przyrodniczego i podnoszenie wiadomoci ekologicznej
w spo³eczeñstwie. Atlas stanowi cenne ród³o informacji dla uczniów gimnazjów, szkó³ rednich i wy¿szych oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyk¹ rodowiska. Du¿¹ zalet¹ programu jest jego
interaktywnoæ. Liczne funkcje multimedialne umo¿liwiaj¹ dostêp do danych geograficznych poprzez ró¿ne media. Wszystkie tematy ilustrowane s¹ mapami
tematycznymi, diagramami, zdjêciami i animacjami.
Przy realizacji projektu GRID-Warszawa cile wspó³pracowa³o z wieloma wybitnymi naukowcami z zakresu nauk przyrodniczych.
W Atlasie rodowiska Polski mo¿esz obejrzeæ ponad 250 map tematycznych, opracowanych specjalnie na potrzeby programu. Znajdziesz tu mapy wiata i Europy oraz Polski w ró¿nych skalach: 1:4000
000, 1:1500 000, 1:8000 000 jak równie¿ mapy wybranych regionów kraju w dok³adniejszych skalach.
Zakres funkcjonalny Atlasu jest szczególnie rozbudowany, mo¿esz samodzielnie okrelaæ treæ ogl¹danych map - kolejnoæ wywietlanych warstw mapy,
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poziom ich przeroczystoci. Mo¿esz równie¿ obejrzeæ materia³y medialne, które s¹ bezporednio powi¹zane z okrelonymi miejscami na mapie. W ka¿dym tematcie znajdziesz szereg unikalnych materia³ów ilustracyjnych takich jak teksty, rysunki, animacje, tabele, wykresy, dwiêki i zdjêcia. Pan Planeta
opowie Ci szereg interesuj¹cych ciekawostek.
cena 49,90
http://www.gridw.pl/easp/
UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyñska 8, 00-764 Warszawa
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01
e-mail: grid@gridw.pl, http://www.gridw.pl

Kompendium wiedzy o ekologii
Pod red. Jana Strza³ko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003 r.
Objêtoæ: s. 554. Cena: 31,40
Termin ekologia w ostatnim dziesiêcioleciu zrobi³
ogromn¹ karierê, równoczenie jednak sta³ siê tak
wieloznaczny, ¿e jego u¿ytkownicy nie zawsze mog¹
siê ze sob¹ porozumieæ. Dla biologów ekologia jest
nadal dyscyplin¹ naukow¹, pos³uguj¹c¹ siê w³aciwym dla siebie zestawem odpowiednio zdefiniowanych pojêæ, aparatur¹ i technikami badawczymi, przestrzegaj¹c¹ zasad metodologicznych. Dla wiêkszoci nie-biologów pojêcie ekologii nabra³o jednak nowego, wartociuj¹cego znaczenia - ekologia to po¿¹dany stan warunków rodowiska, w jakim ¿yje cz³owiek; ekologiczny znaczy dobry, nieekologiczny - z³y
(dla cz³owieka).
W Kompendium wiedzy o ekologii autorzy pokazuj¹,
w jaki sposób aparat pojêciowy i metody badañ ekologii mo¿na i powinno siê wykorzystywaæ dla interpretacji funkcjonowania spo³eczeñstw ludzkich.
Ksi¹¿ka wprowadza ³ad terminologiczny i w sposób
przystêpny pomaga czytelnikowi poruszaæ siê w rozleg³ym obszarze problematyki ekologicznej, uwzglêdniaj¹c jej zwi¹zki z ró¿nymi dziedzinami nauki i ¿ycia.
Problematykê ekologiczn¹ potraktowano bardzo szeroko - od molekularnych podstaw kontaktu ¿ywej materii z otoczeniem, poprzez klasyczne zagadnienia
biocenologiczne i ekosystemowe, ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ludzkich spo³eczeñstw,
do prawnych aspektów ochrony rodowiska.

Podstawy gospodarki odpadami
Czes³awa Rosik-Dulewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 r.
Objêtoæ: s. 305. Cena: 29,90
Le¿¹ce na ulicach plastikowe torebki, butelki, puszki
aluminiowe i kartoniki to dla wielu z nas widok powszechny, nieod³¹cznie zwi¹zany ze wzrostem poziomu ¿ycia. Tak jednak byæ nie mo¿e! Powstaj¹ce w
nadmiernej iloci odpady oraz zwi¹zane z nimi zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego s¹ w Polsce, w ostatnich latach, coraz czêciej zauwa¿anym
problemem. Zgromadzone na sk³adowiskach odpa-
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dy maj¹ znaczn¹ wartoæ jako potencjalne surowce
wtórne, surowce energetyczne oraz jako surowce do
produkcji rodków u¿yniaj¹cych.
Podrêcznik systematyzuje zagadnienia odpadami,
opisuje pojêcia zwi¹zane z rodzajami odpadów, urz¹dzeniami i technologiami dotycz¹cymi odpadów, omawia ekonomikê gromadzenia i utylizacji odpadów
przemys³owych i komunalnych oraz obowi¹zuj¹ce w
tym zakresie zagadnienia prawne, a tak¿e sposoby
monitoringu gospodarki odpadowej.

Ekologia. Jej zwi¹zki z ró¿nymi
dziedzinami wiedzy Wybrane zagadnienia
Pod red. Alicji Kurnatowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r.
Objêtoæ: s. 332. Cena: 29,90
Ekologia. Jej zwi¹zki z ró¿nymi dziedzinami wiedzy
jest pierwszym w Polsce podrêcznikiem zawieraj¹cym oryginalne wyk³ady ilustruj¹ce zwi¹zki ekologii z
wybranymi dziedzinami wiedzy (m.in. z antropologi¹,
biochemi¹, biologi¹ medyczn¹, zoologi¹ czy naukami technicznymi). Jego autorzy to samodzielni pracownicy naukowi Akademii Medycznej i Wojskowej
Akademii Medycznej w £odzi, Politechniki £ódzkiej
oraz Uniwersytetu £ódzkiego. Reprezentuj¹ ró¿ne
dyscypliny naukowe, które ³¹czy podobne rozumienie problematyki ekologicznej.

Ekorozwój Wyzwanie XXI wieku
Stefan Koz³owski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r.
Objêtoæ: s. 376+4. Cena: 31,50
Ksi¹¿ka przedstawia dzieje idei ekorozwoju i rozwoju
zrównowa¿onego, w wietle pogl¹dów przyrodników,
planistów, polityków i duchownych, dzia³aczy ochrony
przyrody w sensie konserwatywnym oraz obroñców
ekoró¿norodnoci. Rysuje ci¹g dzia³añ na arenie miêdzynarodowej i krajowej skierowanych ku erze ekologicznej. Przedstawia sytuacjê i problemy Polski w zakresie szeroko rozumianej ekologii u progu wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej. Nowum w stosunku do wczeniejszych pozycji tego autora Droga
do ekorozwoju (1994) i W drodze do ekorozwoju (1997)
jest doprowadzenie omawianych dokumentów i literatury do roku 1998 oraz przedstawienie kartografii rodowiskowej i wyzwañ XXI wieku.

Ekologia zwierz¹t drapie¿nych Puszczy
Bia³owieskiej
Bogumi³a Jêdrzejewska, W³odzimierz Jêdrzejewski
T³umacz: Marcin Brzeziñski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 r.
Objêtoæ: s. 464. Cena: 9,50
W ksi¹¿ce opisany jest ca³y zespó³ ssaków i ptaków
drapie¿nych oraz relacje pomiêdzy tym zespo³em a
populacjami ofiar w Puszczy Bia³owieskiej, najlepiej
zachowanym lesie nizinnym Europy. Po raz pierwszy
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w literaturze ekologicznej tak wnikliwie analizuje wp³yw
drapie¿nictwa na populacjê zwierz¹t i porównuje go z
oddzia³ywaniem innych czynników. Po raz pierwszy
opisuje ca³y zespó³ drapie¿ników i ich ofiar zamieszkuj¹cych europejskie lasy nizinne i porównuje znaczenie drapie¿nictwa w ¿yciu ró¿nych grup zwierz¹t krêgowych. Ponadto zawiera wiele cennych danych o biologii i ekologii drapie¿ników, w tym ekologii zwierz¹t,
napisany na podstawie badañ Puszczy Bia³owieskiej,
jednego z najwiêkszych i najlepiej zachowanych kompleksów lenych na ni¿u Europy, w którym znaczne
partie lasu zachowa³y swój pierwotny charakter. Ze
wzglêdu na walory przyrodnicze puszczy, w roku 1979
Bia³owieski Park Narodowy wpisany zosta³ na wiatow¹ Listê Dziedzictwa Ludzkoci.

P³azy i gady Polski. Klucz do oznaczania
Leszek Berger
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000 r.
Objêtoæ: s. 148. Cena: 23,40
Ksi¹¿ka Leszka Bergera dotyczy najwa¿niejszych
zagadnieñ zwi¹zanych z rozmieszczeniem, systematyk¹ oraz biologi¹ p³azów i gadów krajowych. Zwierzêta te, ¿yj¹ce zarówno w rodowisku l¹dowym, jak
i wodnym, zainteresowa³y cz³owieka, nie tylko ze
wzglêdu na wygl¹d czy sposób ¿ycia, ale fakt, ¿e s¹
doskona³ym wskanikiem stanu rodowiska naturalnego. Poniewa¿ publikacja zawiera klucz do oznaczania gadów i p³azów, mo¿e s³u¿yæ jako przewodnik
po polskiej herpetofaunie. Jest pierwszym od 1960
roku podrêcznikiem, który tak wnikliwie analizuje stan
populacji p³azów i gadów, podkrela zagro¿enie wyginiêciem zwi¹zane z zanieczyszczeniem rodowiska
i postuluje koniecznoæ ich ochrony.

Przewodnik do oznaczania zbiorowisk
rolinnych Polski
W³adys³aw Matuszkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r.
Objêtoæ: s. 540. Cena: 43,20
Praktyczne narzêdzie do identyfikacji zbiorowisk rolinnych Polski, a zarazem swoista monografia rolinnoci naszego kraju. Bardzo wa¿na publikacja
oczekiwana przez studentów i pracowników ró¿nych
urzêdów. Trzecia pozycja serii VADEMECUM GEOBOTANICUM, oferuj¹cej studentom i badaczom szaty
rolinnej, flory, rolinnoci oraz procesów ekologicznych i zjawisk wywo³anych w przyrodzie dzia³alnoci¹
cz³owieka zbiór przewodników metodycznych przede
wszystkim do badañ terenowych oraz terenowo-laboratoryjnych, a tak¿e ksi¹¿ki do prac pomocniczych
w geobotanice i naukach pokrewnych. Nowe, poprawione wydanie tej pozycji zosta³o wyposa¿one w schematy obrazuj¹ce strukturê opisywanych zbiorowisk
oraz niezbêdne skorowidze i mapy rozmieszczenia
zbiorowisk lenych Polski. Uwzglêdniono te¿ poprawki
wynikaj¹ce z nowej systematyki rolinnoci.
Ksiêgarnie PWN
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W telewizji
Dlaczego rekiny atakuj¹?
Discovery Channel, niedziela, 28 grudnia 2003, godz. 21:00
W zesz³ym roku podczas zdjêæ do programu Discovery na Bahamach znawca rekinów doktor Erich Ritter zosta³ zaatakowany przez rekina b³êkitnego. W
u³amku sekundy ekspert pad³ ofiar¹ gronego drapie¿nika. Nigdy kamera nie filmowa³a z tak bliskiej
odleg³oci ostrych zêbów rekina wbijaj¹cych siê w
ludzkie cia³o. Obraz okrutnych cierpieñ doktora Rittera utrwali³y kamery znajduj¹ce siê na wodzie i pod
jej powierzchni¹. Atak rekina nie zniechêci³ jednak
naukowca do dalszych badañ. Ritter po raz pierwszy
analizuje materia³ filmowy i wspomina swoje spotkanie z rekinem. Bada tak¿e inne ataki tych gronych
ryb i zastanawia siê, co sprawia, ¿e rekin decyduje
siê na atak. Program próbuje znaleæ odpowied na
pytanie, czy wszystkie gatunki rekinów atakuj¹ w ten
sam sposób i jak silne s¹ szczêki tych drapie¿ników.

50 zdumiewaj¹cych faktów o zwierzêtach
Animal Planet, wtorek,16 grudnia 2003 r., godz.21:00
Najbardziej fascynuj¹ce fakty o zwierzêtach, jakich
nigdy nie poznalimy na lekcjach biologii: od stworzeñ mog¹cych zmieniaæ p³eæ do karalucha zdolnego do przetrwania bez g³owy nawet przez dziewiêæ
dni. Ten frapuj¹cy program otwiera oczy na osobliwoci zwierz¹t ¿yj¹cych blisko nas. Czy wiedzielicie,
¿e pch³y skacz¹ na odleg³oæ 200 razy d³u¿sz¹ od
d³ugoci w³asnego cia³a? To tak, jakby cz³owiek móg³
jednym skokiem pokonaæ nowojorski Empire State
Building! Po tym programie ju¿ nigdy nie spojrzycie
na pch³ê, ¿abê lub inne stworzenie w taki sam sposób!

Kandula - opowieæ o s³oniu
Animal Planet, poniedzia³ek, 15 grudnia 2003, godz. 22:00
W listopadzie 2001 roku w waszyngtoñskim Smithsonian National Zoo przyszed³ na wiat d³ugo oczekiwany s³oñ azjatycki. By³ to zaledwie drugi przypadek narodzin s³onia tego gatunku w niewoli. S³oni¹tko otrzyma³o imiê Kandula, co znaczy si³a. Jednak
nie narodziny tego 145-kilogramowego niemowlaka
by³y najbardziej zadziwiaj¹ce, ale sposób, w jaki zosta³ poczêty. Przez wiele lat naukowcy pracowali nad
stworzeniem skutecznej metody sztucznej inseminacji
s³onic. Poznajmy tê niezwyk³¹ historiê oraz przyjrzyjmy siê pierwszym dniom ¿ycia ma³ego Kanduli.

Miesi¹c National Geographic. Misja ziemia
2 TVP, niedziela, 7 grudnia 2003, godz. 10.30
W 1912 roku po³udniow¹ Alask¹ wstrz¹sn¹³ wybuch
wulkanu Katmai. Choæ by³ jedn¹ z najpotê¿niejszych
erupcji w dziejach wiata, nast¹pi³ na nie¿nych, odludnych pustkowiach Pó³nocy. Nie mia³by wiadków i
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kronikarzy, gdyby nie upór i determinacja Roberta
Griggsa z Narodowego Towarzystwa Geograficznego, który postanowi³ dotrzeæ do miejsca katastrofy.
Kiedy ekipa przedar³a siê przez spustoszone obszary, ujrza³a wspania³y widok - rozleg³¹ dolinê usian¹
gejzerami strzelaj¹cymi par¹ i wrz¹tkiem na wysokoæ 150 m. Odkrywcy nazwali j¹ Dolin¹ Dziesiêciu
Tysiêcy Dymów. Griggs piêciokrotnie powraca³ na
Alaskê z wyprawami National Geographic. W 1918
roku, pod wp³ywem nadsy³anych z Alaski reporta¿y,
powsta³ tam rezerwat na powierzchni 400 tys. ha. Dzi
gejzerów ju¿ nie ma. Wygas³y ognie pod podziemnymi kot³ami. Gdyby nie upór i odwaga Griggsa wiat
nigdy nie dowiedzia³by siê o istnieniu Doliny Dziesiêciu Tysiêcy Dymów... Czy mo¿na sobie wyobraziæ
ludzi, którzy przejd¹ obok zamkniêtych drzwi i nie
spróbuj¹ ich otworzyæ? Nie! Jestemy najbardziej ciekawskimi istotami na Ziemi - mówi Bob Ballard, odkrywca le¿¹cych na dnie Atlantyku wraków Bismarcka i Titanica. Równie ciekawscy byli jego poprzednicy. Od stu lat pomagali uczonym oraz podró¿nikom
docieraæ do najdalszych zak¹tków naszego globu i
przywoziæ z odleg³ych krain wieci o cudach i tajemnicach natury. Zmieniali nasze postrzeganie wiata.
Obecnie, w XXI wieku, zmieni³a siê charakter misji
Narodowego Towarzystwa Geograficznego. Jego
celem w nowym milenium bêdzie ratowanie dziedzictwa Ziemi, dokumentowanie najniezwyklejszych zjawisk i najpiêkniejszych miejsc, niesienie pomocy gin¹cym gatunkom fauny i flory, chronienie przed niepamiêci¹ nikn¹cych ludów i plemion oraz odchodz¹cych w przesz³oæ tradycji kulturowych.

Wêdrówki przyrodnicze. Magoty jedyne ma³py Europy
2 TVP, poniedzia³ek, 1 grudnia 2003, godz. 12.10
Magoty nale¿¹ce do rodziny makaków to jedyne ma³py w Europie, które ¿yj¹ w stanie dzikim. Zamieszkuj¹ zreszt¹ tylko skromny skrawek naszego kontynentu: Ska³ê Gibraltarsk¹. Na Pó³wysep Gibraltarski sprowadzili je ponoæ brytyjscy ¿o³nierze. Pewnego dnia
magoty ostrzeg³y ich swoim ha³aliwym zachowaniem
przed nadci¹gaj¹cymi oddzia³ami hiszpañskimi. Odt¹d gibraltarskie ma³py s¹ symbolem brytyjskiej obecnoci na tym terytorium. Wród mieszkañców Albionu g³êbokie jest przekonanie, ¿e brytyjskie rz¹dy w
tej kolonii bêd¹ trwa³y dopóty, dopóki bêd¹ tam ¿y³y
ma³py. Kiedy wiêc w 1942 r. ich populacja gwa³townie siê zmniejszy³a, spraw¹ zaj¹³ siê sam Winston
Churchill, nakazuj¹c sprowadziæ magoty z Afryki w
celu zwiêkszenia ich liczebnoci. Dzisiaj magotami z
Gibraltaru opiekuje siê ju¿ nie armia, ale rada ds. turystyki. Dziêki temu ¿yj¹ce tam ma³py maj¹ prawdziwie rajskie ¿ycie. Dziêki temu w ostatnich latach
ma³pia populacja b³yskawicznie siê rozrasta - w ci¹gu dziesiêciu lat wzros³a z 30 do 300 osobników. Dla
Brytyjczyków to dobry znak.
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Stra¿nicy Ziemi, Z³ote ¿aby
Animal Planete, Niedziela, 30 listopda 2003, godz.
9.00, 13.00 i 21.00
Mieszkanka peruwiañskich lasów: piêknie ubarwiona ¿abka zwana drzewo³azem jest p³azem niezwykle
po¿¹danym przez kolekcjonerów. To hobby doprowadzi³o do znacznego spadku populacji.

Przyrodnicze koszmary
Animal Planete, Sobota, 29 listopada 2003, godz.
8.30, 12.30 i 20.30
Rekiny-zabójcy, nietoperze-wampiry, jadowite tarantule - materia³ na koszmar senny. Czy te zwierzêta
zas³u¿y³y na tak z³¹ opiniê? Czas na przedstawienie
prawdy!

wiat przyrody, Wyspa niewidzialnych
niedwiedzi
Animal Planete, Pi¹tek, 28 listopada 2003, godz.
11.00, 23.00
Poznamy ¿ycie bia³ych jak nieg niedwiedzi, które
zamieszkuj¹ odleg³¹ wyspê u wybrze¿y Kanady.

W internecie
Raport o stanie rodowiska Polski
Opracowanie raportu o stanie rodowiska Polski by³o
jednym z pierwszych zadañ powierzonych GRIDWarszawa przez Pañstwow¹ Inspekcja Ochrony rodowiska. Celem publikacji by³o dostarczenie wiarygodnych informacji o stanie rodowiska przyrodniczego w Polsce, stopniu jego degradacji oraz prognoz
na przysz³oæ. Przygotowanie raportu wymaga³o zaanga¿owania wielu wybitnych specjalistów, których
zadaniem by³o dokonanie oceny poszczególnych
komponentów rodowiska. Jednym z zadañ GRIDWarszawa by³o zebranie, przetworzenie i analiza danych. Szczególn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ tê publikacjê
jest prezentacja danych na mapach przygotowanych
komputerowo przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej. Raport zosta³ wydany w formie
ksi¹¿kowej, w wersji polskiej i angielskiej, na podstawie której opracowany zosta³ uproszczony raport w
formie prezentacji multimedialnej, jak równie¿ wersja internetowa posadowiona na serwerze Ministerstwa rodowiska.
http://www.gridw.pl/raport_pl/index.htm

Nietoperze
Nietoperze (Chiroptera) s¹ jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych przy tym ma³o znanych grup ssaków. Wraz
z ptakami s¹ jedynymi wspó³czenie ¿yj¹cymi na Ziemi krêgowcami, które opanowa³y zdolnoæ aktywnego lotu. Ich koñczyny przednie przekszta³cone s¹ w
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b³oniaste skrzyd³a, za tylne, zaopatrzone w pazurki,
s³u¿¹ do poruszania siê po pod³o¿u oraz do zawieszania siê na spoczynek.
Nietoperze s¹ drugim, po gryzoniach, rzêdem ssaków pod wzglêdem liczby gatunków - znanych jest
ich ok. 970 (w Polsce dotychczas stwierdzono 21 gatunków). Wystêpuj¹ niemal na ca³ej kuli ziemskiej,
najliczniej w tropikach. W puszczy Amazoñskiej ¿yje
ponad 100 gatunków tych zwierz¹t.
U nietoperzy wystêpuje ogromna ró¿norodnoæ sposobów od¿ywiania siê. Wiêkszoæ gatunków jest
owado¿erna, ale istniej¹ tak¿e gatunki drapie¿ne, rybo¿erne, owoco¿erne, a trzy po³udniowo-amerykañskie gatunki wampirów przystosowa³y siê do od¿ywiania krwi¹ ptaków i ssaków.
Nietoperze na ogó³ nie buduj¹ schronieñ lecz wykorzystuj¹ najrozmaitsze kryjówki zarówno naturalne
(dziuple drzew, jaskinie), jak i zbudowane przez cz³owieka. Mo¿na je spotkaæ niemal wszêdzie - na strychach, w piwnicach, za okiennicami, pod mostami, w
studniach, we wszelkiego rodzaju podziemiach.
Niezwyk³¹ cech¹ tych ssaków jest zdolnoæ do echolokacji. Zdecydowana wiêkszoæ gatunków w czasie
lotu emituje ultradwiêki, które jako echo wracaj¹ do
ucha informuj¹c o otoczeniu. Ten niezwyk³y radar
zosta³ poznany przez naukowców dopiero 50 lat
temu.
Na stronie miêdzy innymi: Gatunki, publikacje o nietoperzach, nietoperze w medycynie, w legendach, w
poezji, dowcipy o nietoperzach, echolokacja, klinika
dla nietoperzy, obserwatorium nietoperzy - Batmanówka.
http://www.oton.sylaba.pl/

Na stronach Ministerstwa
rodowiska
Na stronach ministerstaw znaleæ
mo¿emy miêdzy innymi:
Raport z realizacji Agendy 21 w
Polsce - 10 lat po Rio, 1992-2002
http://www.mos.gov.pl/rio10/
agenda21/index.html
Krajowy plan gospodarki odpadami
http://www.mos.gov.pl/odpady/1/
index.html
Polityka ekologiczna pañstwa na
lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem
perspektywy na lata 2007-2010
http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/polityka_ekologiczna_2003_2006.pdf
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Dokonalenie nauczycieli
Warsztaty metodyczne Jak aktywnie uczyæ przyrody - techniki aktywizuj¹ce pracê ucznia
Adresaci: nauczyciele przyrody,
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 173, ul. Sienkiewicza 46
Czas: 15.12.03 godz. 14.30-17.30
Koszt: bezp³atne
Warsztaty metodyczne Edukacja regionalna i europejska na lekcjach geografii
Adresaci: Nauczyciele geografii w gimnazjum
Miejsce: Gimnazjum Nr 34, ul. Czajkowskiego 14
Czas: 10.12.03 godz. 15.30-18.00 zg³oszenia do
05.12.02, kontynuacja 17.12.03 w godz. 15.30-18.00
Koszt 10 z³
Warsztaty metodyczne Metody aktywizuj¹ce w edukacji regionalnej
Adresaci: Nauczyciele z zespo³u metodycznego do spraw
edukacji regionalnej oraz zakwalifikowani nauczyciele
Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Gnienieñska 9
Czas: 11.12.03 w godz. 13.00-16.00
Koszt: bezp³atne
Konsultacja grupowa Zwyczaje bo¿onarodzeniowe
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze szkó³ ponadgimnazjalnych
Miejsce: XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul.Wileñska22
Czas: 10.12.03 godz. 10.00
Koszt: bezp³atne
Konsultacja grupowa Zwyczaje i obyczaje czterech
kultur - o kulturze ¯ydowskiej
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze
szkó³ podstawowych
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 169, ul. Napoleoñska 7/17, tel. 634 - 74 - 11
Czas: 03.12.03 godz. 9.00
Koszt: bezp³atne
Konsultacja grupowa Zwyczaje i obyczaje czterech
kultur- o kulturze prawos³awnej i o kulturze niemieckiej
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze
szkó³ podstawowych
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 169, ul. Napoleoñska 7/17, tel. 634 - 74 - 11
Czas: 10.12.03 godz. 9.00
Koszt: bezp³atne
Konsultacja grupowa cie¿ki edukacyjne: europejska i regionalna w szkolnym programie kszta³cenia i programie wychowawczym szko³y
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani planowaniem
i realizacj¹ cie¿ek edukacyjnych w gimnazjum oraz
w szkole podstawowej
Miejsce: £CDNiKP, ul. Kopciñskiego 29, sala 3
Czas: 17.12.03 godz. 14.30-16.00 zg³oszenia
do11.12.03
Koszt: bezp³atne
£ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kszta³cenia Praktycznego
£ód, ul. Kopciñskiego 29
tel/fax 678-10-85, e-mail: wcdnikp@wckp.lodz.pl
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Filmy
Film "Dziobem i pazurem" zwyciê¿y³ w
Brukseli
Dokument Krystiana Matyska "Dziobem i pazurem"
zwyciê¿y³ w 10. Europejskim Festiwalu Filmów Przyrodniczych Valvert w Bruksel. "Kryszta³owego Licia"
za najlepszy film przyzna³o mu miêdzynarodowe jury
pod przewodnictwem belgijskiego podró¿nika Alaina
Huberta. Producentami filmu s¹ re¿yser i Telewizja
Polska. "Dziobem i pazurem" to autorskie dzie³o Matyska, które realizowa³ przez ponad trzy lata. Filmuj¹c ¿ycie ptaków w ró¿nych sytuacjach, porach roku i
warunkach atmosferycznych, Matysek chcia³ zwróciæ uwagê na naturalne piêkno wiata, systematycznie niszczonego przez postêpuj¹c¹ cywilizacjê....
Film ten to obraz niezwyk³y, wykraczaj¹cy daleko poza
standard realizacyjny klasycznych filmów przyrodniczych. Autor filmu, chc¹c unikn¹æ nachalnej dydaktyki, ca³kowicie zrezygnowa³ z komentarza s³ownego. Bezporednio na emocje widza oddzia³ywuj¹ zachwycaj¹ce zdjêcia i porywaj¹ca cie¿ka dwiêkowa
filmu. Narracja "Dziobem i pazurem" prowadzona jest
w sposób fabularny: film sk³ada siê z odrêbnych scen,
stanowi¹cych dramaturgiczne ca³oci. Napiêcie stopniowane jest niczym w thrillerze - obok ostrych scen
walk i polowañ znajduj¹ siê nastrojowe fragmenty,
powiêcone np. wychowywaniu m³odych.
ród³o: Gazeta Wyborcza, www.merlin.com.pl
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Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem szko³y otrzymuj¹ ksi¹¿kê Hanny
Bêdkowskiej pt. Jak zorganizowaæ lekcjê w lesie?,
ofertê pomocy dydaktycznych do edukacji ekologicznej firmy Jangar oraz pocztówki wydane przez ODE
ród³a i FEER, a tak¿e archiwalne numery Dzikiego ¿ycia miesiêcznika wydawanego przez Pracownie na rzecz Wszystich Istot.

Edukacyjny Kameleon
Informator o Edukacji Ekologicznej
Wydawca: Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju
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