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Aktualnoci i ciekawostki
Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone
W najbli¿szy czwartek w Bangladeszu rozpocznie siê
spis powszechny tygrysów - og³osi³y we wtorek miejscowe w³adze. Spis, który obejmie czêæ najwiêkszego na wiecie lasu namorzynowego, ma ustaliæ populacjê tygrysów bengalskich i ile z nich mog³o paæ
ostatnio ³upem k³usowników.
Naukowcy i ekolodzy bêd¹ liczyæ tygrysy ¿yj¹ce na
obszarze ponad 9 tys. km kw. D¿ungla nad Zatok¹
Bengalsk¹, rozci¹gaj¹ca siê do wschodniej granicy
Indii, jest jednym z ostatnich na wiecie naturalnych
rodowisk tygrysów.
Las namorzynowy to formacja rolinna z³o¿ona z
wiecznie zielonych drzew, wystêpuj¹ca na wybrze¿ach
i u ujcia rzek w obszarze miêdzyzwrotnikowym. Podczas przyp³ywu jest zalewana wod¹ (widoczne s¹ tylko korony drzew). Lasy, na terenie których ¿yj¹ bengalskie tygrysy, zosta³y wpisane na Listê wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Dla k³usowników odstrza³ tygrysów jest bardzo op³acalny, poniewa¿ w wielu czêciach Azji do produkcji
rozmaitych specyfików nadal u¿ywa siê narz¹dów tych
zwierz¹t, a niektóre z nich s¹ uwa¿ane za afrodyzjaki. W ci¹gu ostatnich 5 lat zosta³o równie¿ zabitych
co najmniej 20 tygrysów, które zaatakowa³y ludzkie
osiedla. Spis ma ujawniæ, ile tygrysów rzeczywicie
zamieszkuje bangladesk¹ d¿unglê.
Ostatni taki spis w Bangladeszu odby³ siê w 1993
roku. Okaza³o siê wtedy, ¿e jest tam prawie 400 tygrysów. W styczniu po indyjskiej stronie d¿ungli zakoñczy³a siê podobna akcja, ale jej wyniki s¹ dopiero
analizowane przez naukowców.
Ka¿dy tygrys pozostawia niepowtarzalny odcisk ³apy
(na wzór linii papilarnych u cz³owieka) i w³anie te
lady zostan¹ policzone przez badaczy. Analiza odlewów tygrysich ³ap, na podstawie których ustalona

zostanie liczba tygrysów bengalskich, ma potrwaæ ok.
trzech miesiêcy - przewiduje szef rz¹dowego ruchu
ochrony tych drapie¿ników Pradeep Vyas.
ród³o: PAP, mat

Wielka Rafa Koralowa do roku 2100
mo¿e ulec zniszczeniu
W wyniku globalnego ocieplenia Wielka Rafa Koralowa, rozci¹gaj¹ca siê na przestrzeni 2 tys. kilometrów równolegle do pó³nocno-wschodniego wybrze¿a Australii, do roku 2100 mo¿e znikn¹æ - ostrzegaj¹
badacze z Centrum Studiów Morskich.
Niezale¿nie od tego, jakie dzia³ania podjête zostan¹
teraz, destrukcja ska³ koralowych w rafie jest nieunikniona. Wystarczy, by rednia temperatura na wiecie wzros³a o nieca³e dwa stopnie Celsjusza, a rafy
nic ju¿ nie uratuje od zniszczenia - informuj¹ australijscy badacze w przedstawionym w sobotê raporcie.
Wed³ug najczarniejszego scenariusza korale ulegn¹
zniszczeniu do roku 2100 i ich odnowa bêdzie praktycznie niemo¿liwoci¹ przez nastêpne 200-500 lat
- dodaj¹ naukowcy. Rafy koralowe s¹ bowiem niezwykle wra¿liwe nawet na ma³e wzrosty temperatury
- t³umacz¹.
Naukowcy przewiduj¹, ¿e w ci¹gu tego stulecia temperatura wody wzronie na wiecie o 2-6 stopni Celsjusza. Ma³o prawdopodobne, by korale zdo³a³y adaptowaæ siê do nowych warunków na tyle szybko, by
przetrwaæ nawet najni¿szy z przewidywanych wzrostów temperatury - uwa¿aj¹ specjalici.
W roku 1988 wzrost temperatury wód na wiecie o
nieca³y jeden stopieñ Celsjusza zbieg³ siê z najgorszym dot¹d odnotowanym przypadkiem wybielania
siê raf koralowych. Cieplejsza woda usuwa³a glony,
które nadawa³y koralowi jego barwê. Jeli usuniête
zostan¹ wszystkie glony, koral ulegnie zniszczeniu i
rafa siê rozkruszy - wyjaniaj¹ naukowcy.

W roku 1998 wskutek ocieplenia siê wód zniszczeniu uleg³o 16 proc. raf koralowych na ca³ym wiecie,
w tym 46 proc. w Oceanie Indyjskim. Do 2050 roku wed³ug przewidywañ - Wielka Rafa Koralowa u wybrze¿y Australii ulegaæ bêdzie jeszcze silniejszej destrukcji. Ok. roku 2100 pojawi siê ju¿ powa¿na groba ca³kowitego zniszczenia tej najwiêkszej na wiecie rafy koralowej - informuj¹ badacze z Centrum Studiów Morskich.
ród³o: PAP, mat

Wydrzyki zagro¿eniem dla innych
ptaków morskich
Próby ratowania kurcz¹cych siê ³owisk Morza Pó³nocnego poprzez zmniejszenie po³owów le wp³ynê³y na ekologiê rejonu tego morza.
Wydrzyki, pozbawione odpadków wyrzucanych z kutrów, zaczê³y bowiem polowaæ na inne ptaki morskie
- informuje Nature.
Ptak skua, inaczej wydrzyk wielki (Stercorarius skua),
wystêpuje na wybrze¿ach i wyspach Oceanu Indyjskiego, w pó³nocnej czêci Atlantyku i na po³udniu Oceanu Spokojnego. Zamieszkuje trawiaste tundry w pobli¿u kolonii innych ptaków morskich, od¿ywiaj¹c siê
ich jajami i pisklêtami, a tak¿e rybami, padlin¹ i odpadkami organicznymi. Czêsto atakuje w powietrzu
mewy, zmuszaj¹c je do wyplucia upolowanych ryb.
W okresie du¿ej aktywnoci rybackiej na Morzu Pó³nocnym wydrzyki nauczy³y siê ¿ywiæ odpadkami ma³ymi rybami i rybimi wnêtrznociami, wyrzucanymi z rybackich ³odzi. Takie ³atwe posi³ki doprowadzi³y
do rozrostu populacji skua na Morzu Pó³nocnym
(obecnie s¹ one 200 razy wiêksze ni¿ sto lat temu).
Morze Pó³nocne jest jednak powa¿nie prze³owione.
Aby daæ ³owiskom czas na odnowê, politycy zdecydowali o zamkniêciu czêci ³owisk i o ograniczeniu
prowadzonych tam po³owów. W efekcie z kutrów
wyrzuca siê mniej odpadków, a wydrzyki g³oduj¹.
W morzu ryb jest zbyt ma³o, by nasyciæ skua. Wydrzyki zaczê³y wiêc polowaæ na inne ptaki morskie
(maskonury, nurzyki i mewy). Choæ ¿aden z tych gatunków nie jest powa¿nie zagro¿ony przez drapie¿niki, to ich populacje wyranie zmala³y.
Ornitolog z Uniwersytetu Glasgow (Wielka Brytania),
Stephen Votier i jego wspó³pracownicy wykazali bezporedni zwi¹zek pomiêdzy zmniejszeniem iloci
wyrzucanych z kutrów odpadków a nasilonym drapie¿nictwem wydrzyków.
Przez 30 lat Votier zebra³ informacje na temat iloci
odpadków z ³owisk Morza Pó³nocnego i zestawi³ to z
diet¹ ptaków. Okreli³ menu wydrzyków, analizuj¹c
resztki piór, ³uski, koci i inne niestrawne kawa³ki
zwracane przez ptaki po posi³ku.
Okaza³o siê, ¿e ptaki jad³y najwiêcej odpadków, gdy
te by³y ³atwo dostêpne. Im mniej zjada³y odpadków,
tym intensywniej polowa³y na inne ptaki.
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Votier obawia siê, ¿e te wyniki badañ mog¹ obróciæ
ludzi przeciwko skua, które ju¿ wczeniej ucierpia³y z
powodu z³ej s³awy.
Istniej¹ jednak dobre sposoby ochrony ptaków morskich. Euan Dunn, urzêdnik Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (RSPB) mówi, ¿e najlepszym
sposobem jest odnowa naturalnych ³owisk, co da tak¿e wydrzykom bardziej urozmaicone menu.
Pewne kroki w tym kierunku ju¿ podjêto. W ubieg³ym
roku Unia Europejska zreformowa³a swoj¹ wspóln¹
politykê rybo³ówstwa, okrelaj¹c sposoby zarz¹dzania ³owisk. Wed³ug nowych zasad, zarz¹dzaj¹c ³owiskami trzeba braæ pod uwagê ca³y ekosystem. Staramy siê o ekosystem w równowadze - mówi Dunn.
Wtedy i ptaki bêd¹ mog³y o siebie zadbaæ.
ród³o: PAP, JP

Podlaskie: Tak du¿o bobrów, ¿e trzeba
nimi zarz¹dzaæ
Bobrów na Podlasiu jest ju¿ tak du¿o, ¿e trzeba jak
najszybciej opracowaæ specjaln¹ strategiê zarz¹dzania populacj¹ tych zwierz¹t - uzna³a w czwartek Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Bia³ymstoku.
Komisja wyda³a podlaskiemu konserwatorowi przyrody zgodê na przygotowywanie takiej strategii. Ma
ona jednak dotyczyæ tylko tych miejsc, gdzie bobry
wywo³uj¹ konflikty wchodz¹c w szkody rolnikom. Pozosta³e miejsca, jako ostoje tych zwierz¹t, maj¹ nadal nimi pozostaæ.
Bobry s¹ w Polsce pod czêciow¹ ochron¹. Na Podlasiu, gdzie jest ich najwiêcej w kraju, do kwietnia ma siê
zakoñczyæ wielkie liczenie tych zwierz¹t. Lenicy, myliwi oraz wszystkie parki narodowe szczegó³owo inwentaryzuj¹ stanowiska, gdzie wystêpuj¹ bobry. Wszystkie dane zostan¹ naniesione na szczegó³owe mapy.
Wyniki inwentaryzacji maj¹ byæ podstaw¹ koncepcji
zarz¹dzania bobrem na Podlasiu. Podlaski konserwator przyrody Krzysztof Oniszczuk pytany przez PAP o
pomys³ na tê strategiê przyzna³, ¿e to zadanie trudne.
Konserwator chcia³by, aby w przygotowaniu strategii
wziêli udzia³ naukowcy, nie tylko z Podlasia, a tak¿e inne
instytucje, które mog¹ siê dzieliæ swoimi dowiadczeniami w tym zakresie. Propozycja wspó³pracy ma byæ
skierowana miêdzy innymi do Zak³adu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Bia³owie¿y, Uniwersytetu w Bia³ymstoku, SGGW, a tak¿e leników i myliwych.
Wstêpny pomys³ na zarz¹dzanie bobrami zak³ada
po³¹czenie kilku rozwi¹zañ: przesiedlanie tych zwierz¹t do specjalnie w tym celu tworzonych rezerwatów na wykupionych pod ten cel gruntach, odstrza³y
redukcyjne oraz od³awianie z przesiedlaniem, choæ
to trudne, bo bobrów w innych regionach Polski, a
nawet za granic¹, nikt ju¿ nie chce.
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Bobry tymczasem maj¹ siê wyj¹tkowo dobrze. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e wchodz¹ ju¿ do gospodarstw. Trzeba podj¹æ jakie dzia³ania - powiedzia³ przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody prof.
Aleksander Soko³owski.
W ubieg³ym roku za wyrz¹dzane szkody - podtapianie ³¹k i lasów, zrywanie grobli na stawach hodowlanych czy szkody w nasypach kolejowych - konserwator przyrody wyp³aci³ 450 tys. z³. Na bobry poskar¿y³o siê a¿ 800 osób. Trzeba wyznaczyæ obszary,
gdzie bóbr jest niepo¿¹dany - mówi³ podczas obrad
komisji Oniszczuk.
Wed³ug konserwatora, w Polsce jest oko³o 30 tys. bobrów z czego 10-15 tys. ¿yje na Podlasiu. Ile jest ich
rzeczywicie, ma wykazaæ liczenie. Minister rodowiska zgodzi³ siê na odstrza³ 70 bobrów na Podlasiu.
Siedem osobników ustrzelono, g³ównie na stawach hodowlanych. To i tak du¿o, bo bobra trudno podejæ.
Inwentaryzacja bobrów na Podlasiu polega na liczeniu stanowisk wystêpowania tych zwierz¹t. Prof. W³odzimierz Jêdrzejewski z Zak³adu Badania Ssaków PAN
w Bia³owie¿y podkrela³, ¿e metoda inwentaryzacji jest
bardzo wa¿na, ¿eby przypadkiem jej wyniki nie okaza³y siê nieprawdziwe. Zwraca³ uwagê na to, ¿e czynne i
nieczynne, czyli opuszczone przez bobry, stanowiska
s¹ na pierwszy rzut oka trudne do odró¿nienia.
ród³o: PAP, JP

By³y prezes WFO w £odzi
aresztowany
By³y przewodnicz¹cy rady nadzorczej Agencji Poszanowania Energii w £odzi 49-letni Marek K. trafi³ na
trzy miesi¹ce do aresztu - poinformowa³a rzeczniczka Prokuratury Apelacyjnej w £odzi Ma³gorzata Glapska-Dudkiewicz.
Prokuratura zarzuca Markowi K., i¿ w okresie od padziernika 1999 roku do 2001 roku, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, doprowadzi³
Agencjê (spó³ka-córka Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi)
do straty co najmniej 237 tys. z³.
Zdaniem prokuratury, Marek K. zleca³ wykonywanie
prac remontowych swoich prywatnych nieruchomoci na rachunek Agencji. Poleca³ równie¿ sporz¹dzanie fikcyjnych umów na prace, które nie by³y wykonywane. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolnoci.
Marek K. by³ te¿ prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOiGW) w £odzi. Od trzech lat ³ódzka Prokuratura Okrêgowa prowadzi ledztwo w sprawie niegospodarnoci w Funduszu w latach 1999-2000. W tym
ledztwie Markowi K. oraz czterem by³ym cz³onkom
zarz¹du Funduszu przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnieñ, niedope³nienia obowi¹zków i wyrz¹dzenia w sumie ponad 40 mln z³otych szkody w mieniu WFOiGW w £odzi.
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Chodzi m.in. o nabycie przez Fundusz akcji Banku
Czêstochowa i udzielenia dwóch po¿yczek - ³¹cznie
8,5 mln z³ -firmie nale¿¹cej do Anny Grabek, córki
Kazimierza Grabka, zwanego królem ¿elatyny, oraz
spó³ce, której pe³nomocnikiem by³ Grabek, na zak³ad
utylizacji odpadów.
Marek K. zosta³ odwo³any z funkcji prezesa Funduszu w lutym 2001. Miesi¹c póniej rada nadzorcza
Funduszu skierowa³a do ³ódzkiej prokuratury wniosek o podjêcie czynnoci wyjaniaj¹cych, czy decyzje i dzia³ania prezesa Funduszu w latach 1999-2000
w zakresie inwestycji kapita³owych nie spowodowa³y
strat finansowych.
W sierpniu ub. roku Markowi K. przedstawiono kolejne zarzuty, tym razem utrudniania postêpowania w
zwi¹zku ze ledztwem dotycz¹cym przyjmowania
korzyci maj¹tkowych przez naczelnika Urzêdu Skarbowego £ód-ródmiecie. Grozi mu za to kara do
trzech lat wiêzienia.
ród³o: TVP 3 £ód, ekoinfo.pl

Wyroby ze skóry chronionego wê¿a
zatrzymane na granicy
Buty i paski wykonane ze skóry zagro¿onego wyginiêciem azjatyckiego wê¿a - po³oza wielkookiego skonfiskowali w poniedzia³ek celnicy z polsko-czeskiego przejcia granicznego w Cha³upkach - poinformowa³a rzecznik izby celnej w Katowicach El¿bieta Gowin. Rzeczniczka powiedzia³a, ¿e importer z
Poznania zg³osi³ do odprawy du¿¹ iloæ wyrobów skórzanych: odzie¿y, obuwia i galanterii. Wród nich celnicy znaleli 16 par butów i szeæ pasków ze skóry
wê¿a. Gowin doda³a, ¿e importer mia³ wiadomoæ,
i¿ potrzebuje specjalnych dokumentów, by przewieæ
wyroby ze skóry wê¿a, nie posiada³ jednak ich kompletu. Odpowie teraz przed s¹dem i zap³aci grzywnê.
El¿bieta Gowin doda³a, ¿e w ci¹gu ostatniego roku
celnicy odnotowali znacz¹cy spadek przypadków
wwozu do Polski egzotycznych zwierz¹t, a tak¿e wyrobów z nich wykonywanych. To efekt akcji informacyjnej, któr¹ od d³u¿szego czasu prowadzimy. Ludzie
coraz czêciej nas pytaj¹, czy wolno wwieæ do Polski poszczególne wyroby b¹d zwierzêta. Nie chc¹
ryzykowaæ na granicy - powiedzia³a Gowin.
ród³o:PAP, ekoinfo.pl

W³osi bez samochodu w niedzielê
Z powodu zanieczyszczenia powietrza niemal ca³kowicie wstrzymano w niedzielê ruch pojazdów prywatnych w Rzymie, Mediolanie i innych miastach w³oskich. Teoretycznie zakaz dotyczy ok. 8 mln osób.
W³ochów po 30 latach znów obowi¹zuje tzw. niedziela bez samochodu, choæ tak¿e bez motocykla i motoroweru. W latach 70. powodem by³ kryzys energetyczny i paliwowy. Teraz zawini³a pogoda. We W³o-
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szech od dawna nie pada ani silnie nie wieje, wiêc
szkodliwe substancje w du¿ej masie zgromadzi³y siê
nad miastami Pó³wyspu Apeniñskiego.
Zakaz nie obowi¹zuje pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek, aut wynajêtych, orszaków lubnych,
pojazdów dowo¿¹cych pi³karzy na boiska niedzielnej
kolejki rozgrywek i aut osób, które musz¹ udaæ siê
na takie zabiegi, jak dializa czy chemioterapia.
Organizacja konsumencka w Mediolanie krytycznie
ocenia inicjatywê w³oskich w³adz. Argumentuje, ¿e
zakaz ruchu w niedzielê w rzeczywistoci dotyczy tylko 5 proc. aut przeje¿d¿aj¹cych tygodniowo przez
takie miasta jak Rzym i Mediolan.
W Mediolanie w ci¹gu tygodnia jedzi 6 milionów
samochodów, a w Rzymie - 11 milionów. W niedziele, kiedy ruch jest mniejszy, w Mediolanie rednio jedzi 300 tysiêcy aut, a w Rzymie - pó³ miliona.
ród³: TVP, ekoinfo.pl

Sklepy zoologiczne do³¹czaj¹ do walki
z przemytem zwierz¹t
Jak wynika z raportu, który powsta³ na zlecenie polskiego biura miêdzynarodowej organizacji ekologicznej WWF, w naszym kraju kwitnie nielegalny handel
zwierzêtami z gatunków zagro¿onych wyginiêciem.
Prawie po³owa sprzedawanych u nas okazów chronionych przepisami Konwencji Waszyngtoñskiej, nie
ma niezbêdnych dokumentów zawiadczaj¹cych o
legalnym pochodzeniu. W zwi¹zku z tym WWF rozpocz¹³ akcjê edukacyjn¹ Zanim kupisz egzotyczne
zwierzê, która ma na celu stworzenie wspólnego frontu kupuj¹cych i sprzedaj¹cych w walce z przemytem.
W ograniczeniu przemytu mo¿e pomóc jedynie
wspó³dzia³anie w³acicieli sklepów zoologicznych i ich
klientów. Ka¿dy ma prawo, a wrêcz obowi¹zek upominaæ siê przy zakupie zwierz¹t o informacjê b¹d
dokumenty wiadcz¹ce o pochodzeniu zwierzêcia
t³umaczy Marta Kaczyñska, Specjalista ds. Komunikacji WWF Polska.
Opublikowany dzisiaj raport wskazuje, ¿e nawet te
¿ó³wie, papugi czy wê¿e, które nabywamy w oficjalnie
dzia³aj¹cych placówkach handlowych, mog¹ pochodziæ z przemytu. W ca³ym kraju jedynie co pi¹ty ankietowany sprzedawca ma wiedzê i informacje o kontroli
handlu przez Konwencjê Waszyngtoñsk¹. W Warszawie, gdzie sytuacja jest relatywnie najlepsza, co dziesi¹te sprzedawane w sklepach zwierzê nie ma odpowiednich dokumentów. Tymczasem na ³ódzkiej gie³dzie, która jest podstawowym miejscem zaopatrywania siê sklepów zoologicznych w towar, 50% oferowanych okazów pochodzi z niewiadomych róde³.
Jak wynika z raportu, poza kontrol¹ weterynaryjn¹ i
bez dokumentów pochodzenia odbywa siê dzisiaj w
naszym kraju obrót wê¿ami (ponad 60% okazów, w
tym gatunki jadowite) i wieloma jaszczurkami (co trzecie zwierzê). Rzadkie gatunki boa z za³. I Konwencji
Waszyngtoñskiej (Epicrates inornatus i E.monensis)
oraz boa kubañskie (Epicrates angulifer) z za³. II znajduj¹ siê w sprzeda¿y bez ¿adnej dokumentacji i po-
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chodz¹ z przemytu z Czech.  Wiêkszoæ ¿ó³wi stepowych i egipskich (blisko 100% zwierz¹t oferowanych na rynku) pochodzi dzisiaj z przemytu twierdzi
autor opracowania dr Jan mie³owski. Podobnie jest
z ma³pami czy krokodylami. Na sprowadzenie tych
zwierz¹t do Polski praktycznie nie mo¿na uzyskaæ
zezwolenia te zwierzêta uwa¿ane s¹ za bardzo niebezpieczne. Dlatego widz¹c taki okaz w sprzeda¿y,
mo¿emy byæ niemal pewni, ¿e pochodzi z r¹k przemytników.
Wielu w³acicieli sklepów jest jednak przeciwnych
sprowadzaniu zwierz¹t z nielegalnych róde³ i deklaruje wspó³pracê w zakresie eliminowania nieuczciwej konkurencji. Chcemy pomóc tym handlowcom,
którzy prowadz¹ swój biznes zgodnie z prawem.
Chcemy tak¿e u³atwiæ kupuj¹cym odnalezienie
miejsc, gdzie mo¿na nabywaæ zwierzêta bez obaw o
ich pochodzenie deklaruje Kaczyñska. Te sklepy,
które odpowiedz¹ na apel WWF i umieszcz¹ w widocznym punkcie informacjê zachêcaj¹c¹ klientów
do pytania o dokument pochodzenia kupowanych
zwierz¹t, trafi¹ do specjalnego katalogu bezpiecznych miejsc umieszczonego na stronach internetowych organizacji. Bêdziemy informowaæ sprzedawców o przepisach Konwencji, a jednoczenie prosiæ
kupuj¹cych, aby nas informowali, gdyby w sklepach
zauwa¿yli nieprawid³owoci, czyli brak odpowiednich
informacji o pochodzeniu sprzedawanych zwierz¹t
mówi Kaczyñska. Sklepy bior¹ce udzia³ w akcji bêdzie mo¿na rozpoznaæ po specjalnych plakatach na
drzwiach i naklejkach wewn¹trz.
Nielegalny handel zagro¿onymi gatunkami to, po
przemycie narkotyków i broni, trzeci co do wielkoci
przestêpczy biznes wiata. Ka¿dy z nas powinien
sobie zadaæ pytanie, czy chce go wspieraæ. Mi³onicy zwierz¹t powinni tak¿e pamiêtaæ, ¿e w efekcie tego
procederu kolejne gatunki bezpowrotnie znikaj¹ z
powierzchni ziemi. Lekcewa¿enie tego zjawiska mo¿e
równie¿ byæ dla kupuj¹cych zwyczajnie niebezpieczne. Zwierzêta, które trafiaj¹ do obrotu z nielegalnych
róde³ czêsto nie tylko nie nadaj¹ siê do hodowli, ale
te¿ przenosz¹ wiele niebezpiecznych chorób podkrela Ireneusz Chojnacki, dyrektor WWF Polska. Ze
wzglêdu na z³amanie polskiego prawa (Polska jest
stron¹ Konwencji Waszyngtoñskiej), kupuj¹cy nara¿aj¹ siê dodatkowo na sankcje karne.
Obecnie prowadzone dzia³ania s¹ drugim etapem
kampanii WWF na rzecz ograniczenia w Polsce nielegalnego handlu gatunkami zwierz¹t zagro¿onymi
wyginiêciem. W ramach pierwszego etapu moglimy
m.in. ogl¹daæ reklamy powiêcone temu problemowi
w prasie i telewizji. Swoje poparcie dla tego przedsiêwziêcia wyrazi³o wiele znanych postaci ¿ycia publicznego, m.in., Kayah, Piasek, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Dowbor, Maja Ostaszewska, Przemys³aw Saleta i Pawe³ Del¹g. Akcja, która rozpoczyna
siê dzisiaj, potrwa do koñca marca. Katalog sklepów,
w których mo¿na kupowaæ legalnie, bêdzie jednak
dostêpny na stronach organizacji równie¿ po jej zakoñczeniu. Przedsiêwziêciu towarzyszy kampania
informacyjna w internecie. II etap kampanii zosta³
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dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, wspieraj¹ nas równie¿ partnerzy pro bono: agencja EURO RSCG New
Europe, agencja PR Headlines i dom mediowy MPG.
Patronem akcji jest Ministerstwo rodowiska.
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Marta Kaczyñska, Specjalista ds. Komunikacji, WWF
Polska, tel: 0608 322 153, e-mail: mkaczynska@wwf.pl, www.wwf.pl/cites

Daniele do wojska
W Regnach, w lasach udostêpnionych przez wojsko,
pojawi³o siê stado danieli z Wêgier i S³owacji. Dla
zwierzyny przygotowano zagrodê o 600-metrowym
obwodzie, gdzie przejdzie dwutygodniow¹ kwarantannê. Daniele do 2006 r. bêd¹ siê rozmna¿aæ, a nastêpnie trafi¹ do lasów w ca³ej Polsce.
- Daniel kosztuje oko³o tysi¹ca z³otych, a prawie pó³torej setki tych zwierz¹t zakupi dla nas Generalna
Dyrekcja Lasów Pañstwowych - powiedzia³ Andrzej
¯ukiewicz, specjalista ds. ³owiectwa w Nadlenictwie
Brzeziny. - Daniele bêdziemy hodowaæ w 600-hektarowym lesie. Przed drapie¿nikami stado bêdzie zabezpieczone ogrodzeniem o rzadkich oczkach.
Daniele trafi¹ pod Koluszki z hodowli Delafordi ko³o
wêgierskiego Szegedu oraz z Palarikova w S³owacji.
To zwierzêta masywniejsze od polskich danieli lenych. Laik móg³by rozpoznaæ ró¿nicê przede wszystkim po wiêkszym poro¿u danieli z importu. W Polsce
populacja danieli jest szacowana na zaledwie 11 tysiêcy osobników, z których wiêkszoæ ¿yje w Wielkopolsce.
- Daniele ¿ywi¹ siê g³ównie traw¹ i zio³ami, a tylko
wyj¹tkowo obgryzaj¹ pêdy m³odych drzew - zapewnia Andrzej ¯ukiewicz. - Nie poczyni¹ wiêc szkód w
piêknych lasach mieszanych w Regnach.
Dziewiêæ danieli rzadkich odmian hoduje Bogdan
Kolasiñski, leniczy pabianicki. W pó³hektarowym
ogrodzie biegaj¹ bia³e daniele, jeden czarny i kilka
p³owych. Leniczy hoduje je ju¿ od szeciu lat. Karmi je m.in. kasztanami, ¿o³êdziami i kukurydz¹. Zwierzêta jedz¹ z rêki, ale w przypadku pojawienia siê
obcego, staj¹ siê niezwykle p³oche. (kup)

K³usuj¹ te¿ ba¿anty
W Nadlenictwie Brzeziny zmor¹ sta³y siê psy, przeszkolone przez k³usowników do osaczania zwierzyny. W okolicach Eufeminowa na skraju lasu wi¹czyñskiego lenicy znaleli byka daniela rozszarpanego
przez psy.
- Tej zimy mielimy trzy przypadki k³usownictwa mówi nadleniczy Adam Pewniak. - Nie wiemy, czy
mamy do czynienia z chartami, czy mieszañcami
przysposobionymi do polowania. Sprawcy na razie
pozostaj¹ nieustaleni. W krótkim czasie stwierdzilimy tak¿e kilkanacie przypadków zagryzienia sa-
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ren przez wa³êsaj¹ce siê psy. Leniczy odstrzelili kilka zdzicza³ych czworonogów, ale wci¹¿ przybywaj¹
nowe w ich miejsce.
Wczoraj na skraju lasu wi¹czyñskiego stra¿nicy leni znaleli ³uski z broni ma³okalibrowej. Jeli pos³uguj¹ siê ni¹ k³usownicy, zwierzynie grozi du¿e niebezpieczeñstwo. Kula wystrzelona z ma³okalibrowego kbks w stronê grubej zwierzyny rani j¹, a bardzo
rzadko zabija. Zraniona zwierzyna mêczy siê zanim
padnie.
Leniczy Bogdan Kolasiñski sygnalizuje, ¿e na dzia³kach pracowniczych pod Pabianicami ofiar¹ k³usowników padaj¹ ba¿anty. Nieznani sprawcy nêc¹ je ziarnem, a kiedy ptaki wchodz¹ do klatki lub pod siatkê,
padaj¹ ofiar¹ ludzi. (kup)
ród³o: Dziennik £ódzki

Policja przyjrzy siê eksportowi
szczeni¹t
£ódzka policja wszczê³a dochodzenie w sprawie hurtowego wywozu szczeni¹t i koci¹t poza granice naszego kraju. Prokuratura zleci³a policji wyjanienie tej
sprawy po zawiadomieniu, które po naszych publikacjach skierowa³o £ódzkie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami.
 Policja sprawdzi, czy podczas transportu nie dochodzi do znêcania siê nad zwierzêtami  wyjania
Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okrêgowej.
Jak ju¿ informowalimy, co kilka tygodni w £odzi odbywa siê hurtowy skup rasowych szczeni¹t i koci¹t.
W³acicielka firmy ze l¹ska, która eksportuje zwierzêta do W³och, zapewnia³a, ¿e transport odbywa siê
w godziwych warunkach, a po drodze jest kontrolowany przez kilku lekarzy weterynarii.
Cz³onkowie £TOnZ powiadomili prokuraturê: Uwa¿amy, ¿e proceder ten niesie ze sob¹ ogromne cierpienia,
stres, a nawet mieræ m³odych psów i kotów. (...) Hurtowy handel ¿ywymi stworzeniami oraz niemo¿noæ ustalenia dalszych losów naszych zwierz¹t musz¹ budziæ
niepokój i obawê, w jakim celu s¹ nabywane.
Pismo w tej sprawie skierowano te¿ do g³ównego lekarza weterynarii. Magdalena Zientara z G³ównego Inspektoratu Weterynarii poinformowa³a nas, ¿e pismo
towarzystwa zostanie przekazane powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii.  Chodzi o to, by dok³adniej przyjrzeli siê warunkom, w jakich odbywa siê
transport zwierz¹t  mówi Magdalena Zientara.
Doda³a, ¿e od stycznia obowi¹zuj¹ surowsze przepisy, reguluj¹ce warunki przewozu zwierz¹t dla celów
zarobkowych. S¹ one zgodne z dyrektyw¹ unijn¹, dotycz¹c¹ dobrostanu zwierz¹t podczas transportu.
Cz³onkowie £TOnZ zapowiadaj¹, ¿e postaraj¹ siê zainteresowaæ spraw¹ pos³ów i doprowadziæ do powo³ania komisji sejmowej do jej zbadania. (ak)
ród³o: Dziennik £ódzki
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Dokonalenie nauczycieli
Doskonalenie proponowane przez WDN
Skierniewice
Warsztaty metodyczne ABC wspó³pracy z rodzicami w placówkach owiatowych
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej
Zakres tematyczny: trwalenie metod pedagogiki zabawy u³atwiaj¹cych nawi¹zanie kontaktu, wspó³pracy oraz organizacji spotkañ z rodzicami; szko³a,
przedszkole to miejsce, w którym rodzic powinien
uzyskaæ wsparcie w doskonaleniu umiejêtnoci wychowawczych; celem wspó³pracy z rodzicami jest
wzajemna pomoc i uzupe³nienie siê w rolach wychowawczo-edukacyjnych.
Kierownik warsztatów: Danuta Gutowska
Osoby prowadz¹ce: Zdzis³aw Hofman  animator
KLANZY
Liczba godzin: 20. Koszt: 80 z³
Termin i miejsce rozpoczêcia: 27.02.2004 r. w godz.
1600-1900; 28.02.2004 r. w godz. 900-1800; 29.02.2004
r. w godz. 9 00 -14 00  w Przedszkolu nr 13
w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6
Zg³oszenia telefoniczne do: do dnia 20.02.2004 r., do
WODN w Skierniewicach  tel. 833 20 04, 833 40 74
lub osobicie w pokoju 205.
Warsztaty metodyczne Pedagogika zabawy
(w pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym i szkolnym kl. I-III)
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Zakres tematyczny: aktywne i kreatywne metody pedagogiki zabawy; metody wstêpne; integracyjne, aktywizuj¹ce zwi¹zane z ruchem, piewem, tañcem;
twórcze opracowanie tematu: informacji zwrotnej, plastyczne
Kierownik warsztatów: Danuta Gutowska. Prowadzi:
Ma³gorzata Marcinkowska  animator KLANZY
Liczba godzin: 20. Koszt: 80 z³
Termin i miejsce rozpoczêcia: 05.03.2004 r. w godz.
16001900; 06.03.2004 r. w godz. 900-1800; 07.03.2004
r. w godz. 900-1400  w Przedszkolu nr 4 w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 1
Zg³oszenia telefoniczne do: do 29.02.2004 r., do sekretariatu WODN w Skier-niewicach, tel. 833-20-04,
833-40-74 w. 31 i 32 lub osobicie w pokoju 205

Kierownik warsztatów: Iwona Leniewicz  doradca
metodyczny ds. przyrody. Osoby prowadz¹ce: Iwona
Leniewicz  doradca metodyczny ds. przyrody
i przedstawiciel Wydawnictwa  Nowa Era
Liczba godzin: 2. Udzia³ bezp³atny.
Termin i miejsce rozpoczêcia: 17 marca 2004 r. od
godz. 1330 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Skierniewicach, ul. Jasna 30  sala 16.
Warsztaty metodyczne Kszta³towanie
umiejêtnoci biologicznych na lekcjach
przyrody i ich kontynuacja w gimnazjum
Adresaci: Nauczyciele przyrody i biologii w gimnazjach
Zakres tematyczny: treci biologiczne w przyrodzie i
ich kontynuacja w gimnazjum; umiejêtnoci biologiczne kszta³towane na lekcjach przyrody z wykorzystaniem ró¿nych metod; udzia³ w warsztatach przedstawiciela Wydawnictwa WSiP.
Kierownik warsztatów: Jolanta Gajek  doradca metod. ds. przyrody i biologii. Osoby prowadz¹ce: Ewa
K³os  doradca metodyczny ds. przyrody, przedstawiciel Wydawnictwa WSiP, Jolanta Gajek  doradca
metodyczny ds. przyrody i biologii
Liczba godzin: 4. Udzia³ bezp³atny
Termin i miejsce rozpoczêcia: 16.02.2004 roku od
godz. 1400 w WODN w Skierniewicach  sala 003
(parter). Zg³oszenia telefoniczne do: sekretariatu
WODN w Skierniewicach tel.833-20-04
Zajêcia warsztatowe Kszta³cenie umiejêtnoci
wyszukiwania i stosowania informacji
zaczerpniêtych z map i wykresów
Adresaci: Nauczyciele geografii szkó³ gimnazjalnych
Zakres tematyczny: przedstawienie ró¿nych sposobów operowania informacjami zawartymi na mapach
i wykresach; wymagania egzaminacyjne w czêci matematyczno- przyrodniczej, które szczególnie nale¿y
kszta³ciæ na lekcjach geografii; prezentacja wydawnictwa Nowa Era i PPWK.
Kierownik formy: Beata Zawadzka – doradca metodyczny ds. geografii. Prowadzi: Beata Zawadzka
Liczba godzin: 2. Koszt: Nieodp³atnie
Termin i miejsce rozpoczêcia: 01 marca 2004 roku
od godz. 1430 w Gimna-zjum nr 3 w Skierniewicach,
ul. Kiliñskiego 9. Bez zg³oszeñ

Warsztaty metodyczne Kszta³cenie uzdolnieñ
uczniów na lekcjach przyrody na podstawie
materia³ów kartograficznych Wydawnictwa
Nowej Ery
Adresaci: Nauczyciele przyrody szkó³ podstawowych
Zakres tematyczny: rozwijanie umiejêtnoci kszta³towania uzdolnieñ uczniów na lekcjach przyrody; doskonalenie umiejêtnoci wykorzystywania materia³ów
kartograficznych na lekcjach przyrody; wzbogacanie
warsztatu pracy nauczyciela.
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Szkolenia Centrum Arrupe

Spotkania edukacyjne £CDNiKP

Subkultury m³odzie¿owe, 12-14 marca 2004
Pomys³owy wychowawca, 23-25 kwietnia 2004
Edukacja poprzez zabawê, 28-30 maja 2004
Cena szkoleñ: od 100 do 150 z³ (z pysznym obiadem
w sobotê). Szkolenia odbed¹ siê w gmachu Szko³y
Podstawowej nr 175,ulicy Pomorskiej 29.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres: centrum@arrupe.org

Spotkania organizaowane przez £ódzkie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia
Praktycznego w ramach VII £ódzkich Targów
Edukacyjnych (10 - 13 marca 2004 r.)

Subkultury m³odzie¿owe
Prowadz¹: Zbigniew Kruszewski, Rafa³ Szymkowiak
OFM Cap
Szkolenie przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku
dorastania, wychowawców oraz szkolnych pedagogów. Prowadz¹cy skoncentruj¹ siê na znakach niewerbalnych obecnych w kulturach m³odzie¿owych
oraz historii i ideologii subkultur, jako zjawiska, które
wyros³o, by zaspokoic pragnienia m³odych ludzi.
Uczestnicy sesji bêd¹ mogli odpowiedzieæ miêdzy
innymi na pytanie, jak nauczyciel mo¿e wykorzystaæ
w swoim nauczaniu fascynacje nastolatka.
Edukacja poprzez zabawê
Prowadzi: Bernadeta Nogaj
Szkolenie zaadresowane jest do wychowawców pragn¹cych urozmaiciæ godziny wychowawcze, obozy dla
dzieci i m³odzie¿y, szkolne uroczystoci i imprezy integracyjne. Prezentowane zabawy ucz¹ i wychowuj¹, a jednoczenie fascynuj¹ pomys³owoci¹. Uczestnicy bêd¹ mogli sami dowiadczyæ, ¿e mo¿na wietnie bawiæ siê bez alkoholu, integruj¹c wspólnotê,
pog³êbiaj¹c wiêzi miêdzy sob¹ i odkrywaj¹c na nowo
wartoæ chrzecijañskiej radoci.
Pomys³owy wychowawca
Prowadz¹: Hanna Hetmañska, Kazimierz Cichoszewski
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkó³ gimnazjalnych i licealnych. To 18-godzinny cykl zajêæ o
charakterze warsztatowym, którego celem jest przygotowanie programu wychowawczego integruj¹cego
wszystkie dzia³ania szko³y ze szczególnym uwzglêdnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy. To okazja do poznania proponowanych przez Centrum Arrupe aktywnych metod nauczania oraz nowych pomys³ów wypracowanych na zajêciach z uczniami.
Zajêcia prowadz¹ Belfrowie Roku 1999 i 2000.
Przyk³adowy plan zajêæ (w zale¿noci od adresatów
wprowadzane s¹ czasem zmiany): wprowadzenie w
temat wychowania, rola i zadania wychowawcy, model wychowanka, normy wewn¹trzszkolne, szko³a
jako wartoæ, integralnoæ wychowania, opracowywanie tematów wychowawczych w grupach, wychowanie chrzecijañskie.
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Konferencja: Rola turystyki m³odzie¿owej w promocji £odzi i regionu ³ódzkiego
Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkó³, wizytatorzy
KO
Termin: 11.03.2004 r. godz. 12:00-17:00
Miejsce: sala konferencyjna targów  2 godz., wycieczka- 3 godz.
Koordynator: Gra¿yna Mrówczyñska
Planowana liczba uczestników: 80
Warsztaty: Pedagogika dzia³añ twórczych na podstawie pakietu Przygoda z klas¹
Adresaci: zainteresowani nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
Termin: 13.03.04 r., godz. 12:45-14:15
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 152, ul. Strzelców
Kaniowskich 52/54
Koordynator: Hanna Derewlana, wspó³praca Krzysztof J. Szmidt
Planowana liczba uczestników: 25
Warsztaty: Motywacje, emocje, przygoda - propozycje pracy z dzieæmi z wykorzystaniem pakietu
Didasko
Adresaci: zainteresowani nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
Termin: 13.03.04 r., godz. 12:45-14:15
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 152, ul. Strzelców
Kaniowskich 52/54
Koordynator: Aleksandra Proc, wspó³praca Joanna
Bia³obrzeska
Planowana liczba uczestników: 25
Sesja: Mo¿liwoci wykorzystania pracowni edukacji ekologicznej w kszta³ceniu przyrodniczym
Adresaci: nauczyciele z gimnazjów i szkó³ podstawowych
Termin: 12.03.2004 r., godz. 13:00-15:00
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Chemicznych ul. Tamka 12,
sala 10
Koordynator: Ma³gorzata Urbanowicz, Ewa K³os
Planowana liczba uczestników: 25
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Programy
Edukacja Humanitarna PAH

Program Edukacji Humanitarnej, prowadzony w przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹, jest
form¹ wychowanie prospo³ecznego. Przyczyniamy siê do tworzenia w Polsce spo³eczeñstwa otwartego i pomagaj¹cego. We wspó³pracy z nauczycielami uczymy dzieci i m³odzie¿ otwartoci na drugiego cz³owieka i kszta³tujemy gotowoæ
do niesienia pomocy. Chcemy, aby m³odzi ludzie byli
wolni od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeñ.
G³osimy przes³anie o koniecznoci niesienia pomocy bez wzglêdu na ró¿nice takie jak narodowoæ, rasa,
religia, stopieñ sprawnoci. Zachêcamy m³odzie¿ do
dzia³ania na rzecz innych i swojego najbli¿szego otoczenia.
PAH ma dowiadczenie w niesieniu pomocy potrzebuj¹cym i nieustanne kontakty zarówno z potrzebuj¹cymi, jak i z tymi, którzy pomagaj¹.
Szko³a Humanitarna  projekt pilota¿owy
Ide¹ projektu Szko³a Humanitarna jest przekonanie,
¿e m³odzi ludzie mog¹ aktywnie uczestniczyæ w kszta³towaniu swojego spo³eczeñstwa. Projekt ten opiera
siê na cis³ej wspó³pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie otrzymaj¹ szereg zadañ do wyboru, dziêki którym zrozumiej¹ kluczowe pojêcia z zakresu praw cz³owieka oraz roli, jak¹ one odgrywaj¹
w ¿yciu ka¿dego z nas. W realizacji tych zadañ pomog¹ materia³y edukacyjne dla nauczycieli, uczniów
i rodziców, dostarczone bezp³atnie przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹. Uczniowie, przy pomocy nauczycieli, bêd¹ zobowi¹zani do zrealizowania okrelonej
liczby zadañ, za które przyznawane bêd¹ punkty.
Szko³y, które zdobêd¹ wymagan¹ liczbê punktów
zostan¹, na podstawie nades³anych raportów z dzia³alnoci, uhonorowane tytu³em Szko³y Humanitarnej.
Czas trwania projektu przewidziany jest od po³owy
marca do koñca padziernika 2004 roku. Aby wzi¹æ
udzia³ w jego realizacji, nale¿y spe³niæ okrelone przez
Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹ nastêpuj¹ce kryteria:
Stworzenie kodeksu Szko³y Humanitarnej, czyli spisu zasad, które powinny obowi¹zywaæ w Szkole Humanitarnej.
Napisanie listu do Polskiej Akcji Humanitarnej, który
powinien zawieraæ nastêpuj¹ce kwestie: dlaczego
szko³a chce wzi¹æ udzia³ w tym projekcie, jak w szkole
rozumiane jest pojêcie humanitaryzm, kto to jest cz³owiek humanitarny.
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Zebranie pod kodeksem 70% podpisów spo³ecznoci szkolnej (uczniowie, nauczyciele i pracownicy
administracyjni). Podpisy powinny byæ odrêczne, czytelne, ponumerowane i znajdowaæ siê na odwrotnej
stronie kodeksu. Listy podpisów powinny byæ podpisane np.: nauczyciele, pracownicy administracyjni,
klasa I A, II C itd.
Dostarczenie informacji na temat liczby: uczniów,
nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz liczby klas w poszczególnych rocznikach.
Nades³anie wymaganych dokumentów na adres:
Polska Akcja Humanitarna ul. Szpitalna 5/3, 00-031
Warszawa, do 1 marca 2004 z dopiskiem Szko³a
Humanitarna (liczy siê data stempla pocztowego).
List i kodeks powinny byæ napisane na komputerze,
do 2500 znaków ka¿dy. Dokumenty pisane rêcznie
oraz dostarczone po terminie nie bêd¹ brane pod
uwagê.
Wszelkie pytania prosimy kierowaæ na adres: szkola.humanitarna@pah.org.pl.
Program Edukacji Humanitarnej rusza w £odzi
Polska Akcja Humanitarna od paru lat prowadzi zajêcia z Edukacji Humanitarnej maj¹ce na celu systematyczne wychowywanie m³odych ludzi, aby chêtniej pomagali potrzebuj¹cym i byli wra¿liwi na ludzkie cierpienie. Od lutego ka¿dy kto chce pomóc w
realizacji programu mo¿e zg³osiæ siê do siedziby PAH
w £odzi.
Program edukacji humanitarnej mo¿e byæ realizowany w szko³ach na dwa sposoby:
Przedmiot fakultatywny Humanitaryzm  poprzez
scenariusze zajêæ ma on za zadanie kszta³towaæ w
uczniach samodzielnoæ, twórcz¹ postawê, uczyæ
pos³ugiwanie siê wiedz¹ w realizacji i organizowaniu ró¿nych projektów spo³ecznych. Program sk³ada siê z 19 scenariuszy zajêæ obejmuj¹cych tematykê: praw cz³owieka, tolerancji oraz aktywnoci
spo³ecznej. Przedmiot mo¿na zrealizowaæ w ci¹gu
jednego semestru w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
Projekt Walizka uchodcy sk³adaj¹cy siê z czterech etapów: 1. projekcja filmu o uchodcach; 2.
zajêcia zaznajamiaj¹ce uczniów z tematyk¹ spo³eczn¹ bycia uchodcem; 3. wystawa plakatów; 4. gra
symulacyjna Przejcia.
Nauczyciele ³ódzkich szkó³, a tak¿e studenci pedagogiki, psychologii, socjologii oraz osoby lubi¹ce pracê z m³odzie¿¹, którzy chc¹ uczestniczyæ w realizacji programu mog¹ siê zg³osiæ do: £ódzkiego Biura
Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej ul. Piotrkowska 85 tel/fax. (42) 630 34 28, 630 34 27 e-mail:
lodz@pah.org.pl Koordynator Edukacji Humanitarnej  Adam D¿me³yk
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Warsztaty dla nauczycieli nosz¹ tytu³
Wprowadzenie do edukacji humanitarnej.
Aby warsztaty mog³y siê odbyæ, powinna siê zebraæ
grupa od 12 do 20 (25) nauczycieli. Potrzebny jest
te¿ osoba, która bêdzie odpowiedzialna za organizacjê warsztatów, przeprowadzi rekrutacjê w swoim rodowisku, zorganizuje salê, a tak¿e rozprowadzi materia³y. Kiedy grupa jest ju¿ gotowa, ustalamy termin
naszego spotkania.
Zale¿y nam na tym, aby wszyscy uczestnicy warsztatów wiedzieli, czym zajmuje siê Fundacja Polska
Akcja Humanitarna. Dlatego trzy tygodnie przed terminem warsztatów pracownik programu Edukacji Humanitarnej wysy³a do organizatora materia³y metodyczne z prob¹ o rozprowadzenie ich wród uczestników.
Warsztaty dla nauczycieli prowadzone s¹ przez pracowników Programu Edukacji Humanitarnej i trwaj¹
jeden dzieñ, od 7 do 8 godzin zegarowych. Zajêcia
koñcz¹ siê wype³nieniem krótkiej ankiety ewaluacyjnej.
Wszyscy uczestnicy warsztatów po ich zakoñczeniu
dostaj¹ zawiadczenia o odbytym szkoleniu, podpisane przez osobê prowadz¹c¹ zajêcia oraz prezesa
Fundacji Janinê Ochojsk¹.
Jeli chcecie Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji o
warsztatach dla nauczycieli prosimy o kontakt: edukacja@pah.org.pl.
Pytania i odpowiedzi
W jaki sposób nauczyciele mog¹ uzyskaæ materia³y
dydaktyczne?
Wszystkie materia³y wysy³amy poczt¹ tradycyjn¹ lub,
mniejsz¹ iloæ, poczt¹ elektroniczn¹ w za³¹cznikach.
Trzeba siê tylko zg³osiæ do pracowników programu
Edukacji Humanitarnej.
Ile kosztuj¹ materia³y dydaktyczne dla nauczycieli?
Wszystkie materia³y dydaktyczne, które proponujemy nauczycielom, s¹ bezp³atne.
Jak wzi¹æ udzia³ w szkoleniu dla nauczycieli?
Nauczycielom, którzy chcieliby prowadziæ ze swoimi
uczniami zajêcia dotycz¹ce edukacji humanitarnej, a
nie czuj¹ siê do tego przygotowani, proponujemy jednodniowe szkolenia.
Jak czêsto organizowane s¹ szkolenia dla nauczycieli?
Planujemy organizowaæ tego typu warsztaty raz w
miesi¹cu.
Ile kosztuj¹ szkolenia dla nauczycieli?
Pracownik Fundacji prowadzi warsztaty bezp³atnie.
Równie¿ wszystkie materia³y s¹ bezp³atne. Organizator warsztatów ponosi koszty przejazdu pracownika Fundacji w obie strony, koszt wy¿ywienia oraz koszt
ewentualnego noclegu.
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Amnesty International

Edukacja praw cz³owieka jest podstawowym narzêdziem budowania kultury, która szanuje te prawa, a
tak¿e metod¹ zapobiegania naruszaniu tych praw. W
rozumieniu Amnesty International jest to proces d³ugofalowy, a jednoczenie niezbêdny dla budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, w którym godnoæ cz³owieka, bêd¹ca ród³em praw cz³owieka, stanowi najwy¿sz¹ wartoæ.
Amnesty International od lat osiemdziesi¹tych uznaje edukacjê praw cz³owieka za jeden z priorytetów
swoich dzia³añ na ca³ym wiecie. Tak¿e polska sekcja Amnesty International aktywnie w³¹czy³a siê w
dzia³ania edukacyjne, czego wyrazem by³ wydany w
1997 r. podrêcznik Pierwsze kroki. By³ on jednym z
pierwszych, w polskiej szkole, podrêczników propaguj¹cych aktywizuj¹ce metody nauczania o prawach
cz³owieka.
Celem edukacji praw cz³owieka prowadzonej przez
Amnesty International jest nie tylko przekazywanie
wiedzy o prawach cz³owieka, miêdzynarodowych i
krajowych standardach ich ochrony, ale przede
wszystkim rozwijanie umiejêtnoci i kszta³towanie
postaw tolerancji, potrzebnych dla budowy spo³eczeñstwa, które szanuje te prawa - dla budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Edukacja o prawach cz³owieka i na rzecz tych praw to:
· Przekazywanie wiedzy o prawach cz³owieka, ich historii i ochronie
· Rozwijanie umiejêtnoci takich jak praca w grupie,
rozwi¹zywanie konfliktów
· Budowanie postaw tolerancji i empatii.
Wszelkie dzia³ania edukacyjne opieraj¹ siê na metodach aktywizuj¹cych, zachêcaj¹cych do kreatywnoci i wspó³pracy.
Mottem wszelkich dzia³añ Amnesty International, w
tym dzia³añ edukacyjnych jest symbol Amnesty International, okolona drutem kolczastym wieca oraz
stare chiñskie przys³owie: Lepiej zapal wiecê, ni¿
by mia³ przeklinaæ ciemnoæ.
Od 2002 roku, polska sekcja Amnesty International
bierze udzia³ w projekcie edukacyjnym PRAWA
CZ£OWIEKA - EDUKACJA - DZIA£ANIE (RightsEducation-Action Program), finansowanym przez
norwesk¹ sekcjê Amnesty International. Naszymi
partnerami w tym projekcie jest m.in. Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Nasz
projekt, który ma na celu przeciwdzia³anie zjawiskom
nietolerancji, dyskryminacji oraz agresji, kierujemy do
uczniów, nauczycieli, harcerzy i dziennikarzy. Projekt
ten spotka³ siê z aprobat¹ Rzecznika Praw Obywatelskich.
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W 2003 r., w ramach projektu, zosta³ opracowany
pakiet edukacyjny dla szkó³ gimnazjalnych i rednich.
Zawiera on scenariusze zajêæ, a tak¿e propozycje
konkretnych dzia³añ, które mog¹ byæ podejmowane
przez szko³y we wspó³pracy z Amnesty International.
Pakiet jest wydawnictwem bezp³atnym.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat udzia³u Waszej grupy czy szko³y w Maratonie, za³o¿enia i dzia³alnoci szkolnej grupy Amnesty International prosimy
o
kontakt
pod
adresem
e-mail:
arkadiusz.jarosinski@amnesty.org.pl
Zespó³ edukacyjny Amnesty International to grupa 30
wolontariuszy, przeszkolonych przez Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, którzy
prowadz¹ bezp³atne zajêcia i warsztaty na temat praw
cz³owieka w szko³ach i innych instytucjach owiatowych. Od nich mo¿na tak¿e uzyskaæ wszelkie informacje dotycz¹ce Szkolnych Grup Amnesty International.
Zapraszamy do kontaktu - w woj. ³ódzkim:
edukacja-lodz@amnesty.org.pl
Wszelkie informacje o dzia³aniach, uwagi i zapytania
kierowane przez cz³onków i opiekunów szkolnych grup
AI mo¿na wysy³aæ na adres:
szkolna_grupa@amnesty.org.pl

Dzieñ Ziemi 2004
zbieramy informacje
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju rozpoczê³a przygotowania do organizacji obchodów Miêdzynarodowego
Dnia Ziemi 2004 na terenie woj. ³ódzkiego.
W zwi¹zku z tym zbieramy informacje o obchodach Dnia
Ziemi w szko³ach, gminach, miasteczkach. Jesli jestecie Pañstwo oraganizatorami obchodów, prosimy o
przes³anie informacji, w jakiej formie Dzieñ Ziemi bêdzie wiêtowny, czas trwania obchodów, miejsce. Interesuj¹ nas wszystkie, nawet wewnêtrzne, lokalne dzia³ania, apele, konkursy wewn¹trzszkolne itp. Zebrane
informacje zostan¹ w³¹czone do specjalnego kolorowego informatora o Dniu Ziemi, planowany nak³ad 5000
egzemplarzy.
Informacje prosimy przesy³aæ na adres redakcji Edukacyjnego Kamleona.

Zaadoptuj Lwa
W ramach projektu Shumba - Zaadoptuj Lwa, fundacja Moja Afryka namawia do adopocji wielkich kotów. Na pomoc czeka 60 zwierz¹t. Lwy mieszkaj¹ w
za³o¿onym przez Polkê Alê Kuchciñsk¹-Sussens
afrykañskim rezerwacie Tshukudu.
Projekt Shumba polega na adopcji kilku lwów z za³o¿onego przez Polkê Alê Kuchciñsk¹-Sussens afrykañskiego rezerwatu Tshukudu.
Pomoc przeznaczona bêdzie dla tych, sporód 60
przebywaj¹cych w rezerwacie lwów, które trafi³y do
orodka jako sieroty. Pozbawione opieki doros³ych
osobników nie by³yby w stanie poradziæ sobie na
wolnoci. Zabiegi weterynaryjne i w³aciwa opieka
mog¹ ustrzec te zwierzêta przed chorobami, na które masowo zapadaj¹ lwy ¿yj¹ce w parkach narodowych Afryki Po³udniowej.
W ramach projektu Shumba wszyscy chêtni mog¹ za
120 z³ adoptowaæ wybranego lwa na okres 1 roku.
Jako opiekunowie otrzymasz dyplom ze zdjêciem zaadoptowanego zwierzêcia i raz na pó³ roku biuletyn z
informacjami na temat projektu. Wp³acane pieni¹dze
zostan¹ wydane na zakup miêsa i zabiegi weterynaryjne. Afrykañscy opiekunowie zwierz¹t bêd¹ szczegó³owo siê rozliczaæ z otrzymanych rodków.
Liczebnoæ lwów w Afryce wci¹¿ spada. Z artyku³u
zamieszczonego w ostatnim numerze New Scientist dowiadujemy siê, ¿e jeszcze dwadziecia lat
temu równiny Afryki przemierza³o 230 000 wielkich
kotów. Do dzi pozosta³o tylko 23 000. Chcemy pomóc lwom, które nie potrafi³yby przetrwaæ na wolnoci wród dzikich zwierz¹t. By prze¿yæ, potrzebuj¹
naszej pomocy.
Ka¿da osoba, która chce adoptowaæ wybranego lwa
musi dokonaæ przelewu w wysokoci 120 z³ na konto Fundacji Moja Afryka koniecznie z dopiskiem: imiê
lwa np. Shumba, Tsamu, Matimba a nastêpnie przes³aæ informacjê o dokonanym przelewie na adres emailowy: lew@mojaafryka.org.pl
PKO SA XVII, O/W-wa, 10701034-68071-2221-0130
Organizator: Fundacja Moja Afryka
fundacja@mojaafryka.org.pl, www.mojaafryka.org.pl

Równie¿ w ramach przygotowañ do obchodów Dnia
Ziemi organizaujemy szkolenie dla nauczycieli pt.
Bli¿ej Europy - jest to program ekologicznej edukacji europejskiej. Szkolenie odbêdzie siê w £odzi, w siedzibie FEER, ul. Wiêckowskiego 33, w czwartek 18
marca w godz. 15.00-19.00. Koszt 34 z³. Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 oraz 632 57 51
Zapraszamy do wspó³pracy, przesy³ania swoich pomys³ów.
Spotkania dot. przygotowañ odbywaj¹ siê w rody o godz.
16.30 w siedzibie FEER, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
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Konkursy
Dziecko i pies
VII Miêdzynarodowy Konkurs Twórczoci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y. Konkurs organizowany jest pod
Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
Prezydenta Miasta Czêstochowy, Przewodnicz¹cego
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce. Temat g³ówny DZIECKO I PIES, tematy pomocnicze Pies - moim przyjacielem, Ja - przyjacielem psa.
Organizatorzy: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie, Oddzia³ w Czêstochowie Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce, przy wspó³pracy: Urzêdu Miasta Czêstochowy - Wydzia³u Edukacji i Sportu oraz Wydzia³u Kultury i Sztuki
Cel: prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczoci dzieciêcej, oddanie uczucia przyjani i zaufania,
uwra¿liwienie na potrzeby naszych czworono¿nych
przyjació³, poszukiwanie wyrazu, charakteru, proporcji ró¿nych ras psów oraz ich cech u¿ytkowych.
Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ w wieku od 3 do 25 lat.
Warunki konkursu: format dowolny /minimum A-3/,
technika dowolna, iloæ prac nades³anych jest nieograniczona, wszystkie prace musz¹ byæ czytelnie
opisane na odwrocie: (imiê i nazwisko autora, wiek,
dok³adny adres szko³y lub placówki ewentualnie adres zamieszkania).
Termin sk³adania prac: prace wykonane zgodnie z
wymogami regulaminu nale¿y przekazaæ lub przes³aæ
w opakowaniu zapewniaj¹cym bezpieczne dotarcie
przesy³ki do dnia 23 maja 2004 roku na adres: M³odzie¿owy Dom Kultury, 42-207 Czêstochowa, ul. £ukasiñskiego 68
Ocena prac: komisja konkursu dokona oceny prac w
dniach 21 - 23 czerwca 2004 roku przyznaj¹c nagrody i kwalifikuj¹c prace na wystawê w nastêpuj¹cych
kategoriach wiekowych: do 7 lat, od 8 do 11 lat, od
12 - 14 lat, od 15 lat, od 19 lat.
Og³oszenie wyników: laureaci zostan¹ powiadomieni o wynikach Konkursu, terminie wrêczenia nagród i
miejscu wystawy pokonkursowej odrêbnym pismem.
Uwagi: organizatorzy konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wyp³acania honorariów autorskich. Przys³ane prace przechodz¹ na w³asnoæ organizatorów.
Prac nie wolno rolowaæ i sk³adaæ.
Najpiêkniejsze prace z wszystkich edycji bêd¹ prezentowane w czasie wiatowej Wystawy Psów Rasowych, jaka odbêdzie siê w Polsce w 2006 roku.
Informacje o konkursie mo¿na uzyskaæ telefonicznie:
M³odzie¿owy Dom Kultury tel./fax (34) 323 12 79, 360
82 98, 360 82 99, http://www.mdk.ids.czest.pl, e-mail:
lip_ma@ids.pl
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Konkurs fotograficzny Barwy Natury
Organizator: pracownia fotograficzna M³odzie¿owego Domu Kultury w Czêstochowie. Konkurs realizowany bêdzie w trzech edycjach: do 10 grudnia 2003
r.  JESIEÑ, do 24 marca 2004 r.  ZIMA, do 9
czerwca 2004 r.  WIOSNA.
Uczestnicy: uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. W Konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ równie¿ osoby doros³e - amatorsko zajmuj¹ce
siê fotografi¹. Prace mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice. Format od 15 x 21. Nades³ane prace
winny na odwrocie zawieraæ: god³o i tytu³. Do prac
powinna byæ do³¹czona zaklejona koperta, oznakowana god³em autora, zawieraj¹ca nastêpuj¹ce informacje: imiê i nazwisko autora prac, adres, kontakt:
telefon lub e-mail. Prace nale¿y przes³aæ na adres:
M³odzie¿owy Dom Kultury, ul. £ukasiñskiego 68, 42207 Czêstochowa. Na kopertach prosimy umieciæ
napis - Konkurs Fotograficzny.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wyp³acania honorariów autorskich. Organizator nie bierze
odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenie lub
zaginiêcie prac w transporcie pocztowym. Prace zakwalifikowane do udzia³u w wystawie pokonkursowej
bêd¹ prezentowane w Galerii PANOPTICUM M³odzie¿owego Domu Kultury
Szczegó³owych informacji udziela instruktor pracowni fotograficznej: Robert Szkiel tel. 608 360 465, email: szkielu@poczta.onet.pl

Cztery pory roku na Jurze KrakowskoCzêstochowskiej
IX Ogólnopolski Konkurs Twórczoci Plastycznej
Dzieci i M³odzie¿y Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej organizowany pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezydenta Miasta Czêstochowy
Konkurs plastyczny Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, organizowany przez M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie powsta³ z
myl¹ o m³odych odkrywcach, wra¿liwych na piêkno
przyrody. Na pewno prze¿yj¹ tu niejedn¹ przygodê,
zyskaj¹ wiele inspiracji. Dla samej krainy, taki konkurs to fantastyczna promocja - bo wiadomo, ¿e przygotowuj¹c siê do startu, uczestnicy artystycznych
zmagañ zapragn¹ j¹ poznaæ, zwiedziæ, spenetrowaæ
- a nie zawsze mieli podobn¹ szansê wczeniej. Za,
je¿eli ju¿ to uczyni¹ - powróc¹ na pewno, bo Polska
Jura jest tak piêkna, ¿e nie sposób o niej zapomnieæ.
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie przy wspó³pracy Urzêdu Miasta Czêstochowy Wydzia³u Kultury i Sztuki oraz Wydzia³u Edukacji i
Sportu
Cel konkursu: prezentacja mo¿liwoci twórczych
dzieci i m³odzie¿y, rozwijanie wra¿liwoci estetycznej
inspirowanej specyficzn¹ kultur¹ i krajobrazem, popularyzacja architektury i zabytków miast, miasteczek
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i wsi regionu krakowsko-czêstochowskiego, wymiana dowiadczeñ i poszerzenie wiedzy z zakresu ró¿nych technik plastycznych.
Uczestnicy: Dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 do 24 lat.
Warunki konkursu: format dowolny /minimum A-3/,
technika dowolna, iloæ prac nades³anych jest nieograniczona, prace nades³ane na konkurs musz¹ byæ
opisane na odwrocie: imiê i nazwisko autora, wiek,
dok³adny adres szko³y, placówki lub adres zamieszkania.
Termin nadsy³ania prac: prace wykonane zgodnie z
wymogami regulaminu nale¿y przekazaæ lub przes³aæ
w opakowaniu zapewniaj¹cym bezpieczne dotarcie
przesy³ki do dnia 14 marca 2004 roku na adres: M³odzie¿owy Dom Kultury, 42-207 Czêstochowa, ul. £ukasiñskiego 68
Ocena prac: komisja konkursu dokona oceny prac w
dniach 29  31 marca 2004 roku przyznaj¹c nagrody
i kwalifikuj¹c prace na wystawê w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych: od 7 do 13 lat, od 14 - 16 lat,
od 16 lat, od 18 lat
Og³oszenie wyników: og³oszenie wyników Konkursu
nast¹pi w czasie uroczystego otwarcia wystawy w
dniu 5 VI 2004 r. w Galerii Twórczoci Plastycznej
Dzieci i M³odzie¿y PANOPTICUM M³odzie¿owego
Domu Kultury w Czêstochowie ul. £ukasiñskiego 68.
Laureaci zostan¹ powiadomieni o wynikach Konkursu odrêbnym pismem.
Organizatorzy Konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wyp³acania honorariów autorskich. Przys³ane prace przechodz¹ na w³asnoæ organizatorów. Prac nie
wolno rolowaæ i sk³adaæ. Informacje o Konkursie
mo¿na uzyskaæ telefonicznie: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie tel./fax (0-34) 323 12 79, 360
82 98 - 99 http://www.mdk.ids.czest.pl, e-mail:
lip_ma@ids.pl

Spotkania Filmowe M³odych
Europejczyków
Festiwal odbywa siê pod patronatem Ministra Kultury, pana Waldemara D¹browskiego i Podsekretarza
Stanu Kancelarii Prezydenta RP pana Dariusza
Szymczychy. Celem festiwalu jest wykorzystanie filmu jako uniwersalnego rodka rozpowszechniania informacji o swoim kraju i jego mieszkañcach.
Uczestnikami festiwalu ma byæ m³odzie¿ szkolna w wieku 14-21 lat z terenu Polski i innych krajów europejskich. Filmy prezentowane na festiwalu mog¹ byæ zrealizowane przez jednego ucznia, mo¿e to byæ równie¿
praca grupowa (jednej lub kilku klas, czy te¿ ca³ej szko³y). Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wykonanie filmu. Czas filmu nie mo¿e przekroczyæ 15 minut.
Tematy filmów: kultura regionu; dzia³anie cz³owieka
w rodowisku; nasze korzenie - dziedzictwo.
Zasady uczestnictwa: Ka¿da praca musi byæ opatrzona kart¹ informacyjn¹, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko, wiek autora, adres szko³y z kodem i
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telefonem, imiê i nazwisko nauczyciela (lub innej osoby) pod kierunkiem którego praca zosta³a wykonana. Jeli praca zosta³a wykonana samodzielnie, nale¿y to zaznaczyæ. Nale¿y podaæ informacjê o znajomoci jêzyków obcych (jaki jêzyki, na jakim poziomie; informacja ma dotyczyæ uczniów i nauczycieli).
Prace nale¿y nades³aæ do 15 padziernika 2004 r.
Prace po wstêpnej selekcji zostan¹ skierowane do
konkursu festiwalowego.
Nagrody: Filmy bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach:
prace indywidualne, prace zbiorowe. Organizatorzy
festiwalu przewiduj¹ dla autorów dyplomy i nagrody
na ka¿dym poziomie eliminacji (kasety filmowe, aparaty fotograficzne, kamery filmowe, komputery, sprzêt
audiowizualny i ró¿nego rodzaju wyjazdy zagraniczne do stolic krajów europejskich i instytucji europejskich).
Warunkiem udzia³u laureata w pokazie festiwalowym
jest znajomoæ jednego z trzech jêzyków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego.
Najlepsze prace zostan¹ zapisane na noniku CD i
rozes³ane do przedstawicieli wszystkich krajów europejskich. Pojawi¹ siê równie¿ na naszej stronie internetowej www.disce.org. Prace prosimy przesy³aæ
na adres: Fundacja Szko³y Spo³ecznej im. E. Bu³haka, 05-075 Warszawa - Weso³a, ul. Armii Krajowej 9.
Informacje o festiwalu mo¿na znaleæ na festiwalowej stronie internetowej www.disce.org.
Ajka Tarasów.
ul. Armi Krajowej 9, 05-075 Warszawa Weso³a
tel./fax (22) 773-55-92, tel. 0-502 539-227
ajkat@poczta.onet.pl, dyrektor@disce.org
http://www.disce.org

V Ogólnopolski konkurs na recenzjê
filmow¹
Konkurs jest adresowany do m³odzie¿y, która nie
przekroczy³a 20 roku ¿ycia (uczestnicy nie mog¹ byæ
studentami szkó³ filmowych i kierunków filmoznawczych).Udzia³ w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-17 lat, 18-20 lat. Na
konkurs nale¿y nades³aæ recenzjê dowolnego filmu,
który mia³ premierê w 2003 r. oraz w styczniu 2004 r.
Recenzja nie mo¿e przekroczyæ 3 stron maszynopisu i musi spe³niaæ wszystkie wymogi tego gatunku.
Na konkurs nale¿y przes³aæ maszynopis prac w trzech
egzemplarzach. Ka¿da praca powinna byæ podpisana god³em (pseudonimem autora), obok pseudonimu prosimy podaæ wiek. Do pracy prosimy do³¹czyæ
zaklejon¹ kopertê, w której nale¿y umieciæ kartkê z
nastêpuj¹cymi informacjami: imiê i nazwisko autora pracy, datê urodzenia, miejsce zamieszkania dok³adny adres z kodem i telefonem, e-mail (jeli
praca by³a pisana pod kierunkiem nauczyciela - jego
imiê i nazwisko, nazwê i adres szko³y, nr tel.).
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Zaklejona kopertê nale¿y podpisaæ tym samym god³em
co pracê. Prace nale¿y wys³aæ pod adres: Pa³ac M³odzie¿y ul. Miko³owska 26, 40-066 Katowice z dopiskiem
na kopercie Konkurs na recenzjê filmow¹.
Og³oszenie wyników: maj 2004 r. (laureaci zostan¹
powiadomieni poczt¹). Nieprzekraczalny termin nadsy³ania prac up³ywa 15 marca 2004 r.
Informacje: Pa³ac M³odzie¿y Centrum Edukacji Filmowej tel. 2516-431 (-4) w. 365, www.pm.katowice.pl,
ika@pm.katowice.pl

Konkurs dla dziennikarzy-ekologów
Minister rodowiska Czes³aw leziak na spotkaniu z
dziennikarzami, które odby³o siê 6 lutego 2004 w
Hajnówce, og³osi³ pierwszy konkurs dla dziennikarzy
zajmuj¹cych siê tematyk¹ zrównowa¿onego rozwoju. Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 10 czerwca 2004.
Konkurs ma doceniæ przedstawicieli rodowiska
dziennikarskiego, którzy upowszechniaj¹ filozofiê
zrównowa¿onego rozwoju wród czytelników, s³uchaczy i widzów. Równie wa¿n¹ spraw¹ jest próba zainteresowania jak najszerszego grona ludzi mediów
tematem ochrony rodowiska i przyrody.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ dziennikarze, którzy
od 1 stycznia 2004 do dnia 30 maja 2004 opublikuj¹
w prasie, radiu lub telewizji utwory zwi¹zane z tematyk¹ konkursu oraz redakcje, które konsekwentnie
prezentuj¹ zagadnienia zwi¹zane z tematyk¹ konkursu na wysokim poziomie dziennikarskim oraz wspieraj¹ przedsiêwziêcia proekologiczne.
Zg³oszenia uczestnictwa w konkursie oraz prace konkursowe nale¿y przes³aæ w zamkniêtych kopertach z
dopiskiem Konkurs dla dziennikarzy i redakcji, w
terminie do dnia 10 czerwca 2004 na adres: Ministerstwo rodowiska, Biuro Edukacji Ekologicznej i
Komunikacji Spo³ecznej, ul. Wawelska 52/54, 00-922
Warszawa.
Informacje na temat konkursu s¹ dostêpne na witrynie internetowej Ministerstwa rodowiska
www.mos.gov.pl.

Woda: ¿ycie i mieræ
Redakcja Biuletynu 'Alternatywa Zieloni' og³asza z
okazji Dnia Ziemi 2004 konkurs na artyku³ o charakterze ekologicznym, opisuj¹cym rodowisko wodne,
pod has³em 'Woda: ¿ycie i mieræ'.
Artyku³ ma zawieraæ materia³ dotycz¹cy rodowiska
przyrodniczego lokalnego, ogólnopolskiego i europejskiego. Tematyka dowolna, zwi¹zana z wod¹.
Artyku³y nie mog¹ przekraczaæ trzech stron formatu
A-4 bez zdjêæ. Termin nadsy³ania prac do 21 marca
2004 tylko e-mailem na adres: ruchzielonych@wp.pl
Organizator: Alternatywa Zieloni
ul. Wolnoci 293, 41-800 Zabrze, tel: 0 608 88 24 21
e-mail: ruchzielonych@wp.pl
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Szko³a bez korepetycji
Konkurs na najlepszy program efektywnoci pracy szko³y prowadz¹cy do ograniczenia udzia³u uczniów w korepetycjach. Celem konkursu jest inicjowanie w modelu
szko³y, której jakoæ pracy wyeliminuje wród uczniów
zjawisko korepetycji . Organizatorem jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, kuratoria owiaty. Uczestnicy: Gimnazja i Szko³y Ponadgimnazjalne
Za³o¿enia ogólne. Szko³a bez korepetycji to taka szko³a w której: Nauczyciel zna szczególne uzdolnienia
ucznia lub jego braki i na bie¿¹co dostosowuje proces kszta³cenia do jego indywidualnych potrzeb i
mo¿liwoci. Nauczyciel pos³uguje siê takimi metodami poznawania uczniów oraz kontroli i oceny wyników nauczania, które pozwalaj¹, na mo¿liwie natychmiastowe, wykrywanie powstaj¹cych zaleg³oci w wiadomociach i umiejêtnociach ucznia. Nauczyciel
dokonuje autoewaluacji swoich zajêæ w celu rozpoznania i wyeliminowani b³êdów i uchybieñ. Zapewnia
siê uczniowi warunki uzupe³nienia zaleg³oci poprzez
organizowanie zespo³ów samokszta³ceniowych dla
uczniów, konsultacji nauczycieli, stworzenie mo¿liwoci korzystania z pracowni przedmiotowych, itp. poza
zajêciami edukacyjnymi. Zapewnia siê uczniom
szczególnie uzdolnionym warunki do rozwijania zainteresowañ np. w zespo³ach miêdzyoddzia³owych.
Zapewnia siê uczniom korzystanie z organizowanych
w szkole zajêæ pozalekcyjnych. Uczeñ zna i rozumie
wymagania edukacyjne wynikaj¹ce z realizowanych
programów nauczania. Uczeñ otrzymuje rzeteln¹ informacjê o osi¹gniêciach i postêpach, a tak¿e o koniecznych do uzupe³nienia brakach w zakresie realizowanych treci programowych. Uczeñ, w razie trudnoci, zwraca siê do nauczyciela, wiedz¹c, ¿e uzyska pomoc. Organizuje siê uczniowi, w razie d³u¿szej nieobecnoci ucznia na zajêciach edukacyjnych
w szkole, indywidualn¹ pomoc.
Za³o¿enia programowe:
Konkurs polega na opracowaniu szkolnego programu, którego celem bêdzie ograniczenie lub przeciwdzia³anie sytuacjom, które w szkole s¹ lub mog¹ byæ
powodem korepetycji. Opracowany program szko³a
zg³asza do Konkursu, przystêpuje do jego realizacji,
monitoruje i dokonuje jego okresowej ewaluacji.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, po
dokonanym wewnêtrznym badaniu, ocenia stopieñ
realizacji za³o¿onych celów. Konkursowi podlega
opracowany program i koñcowe wyniki jego realizacji. Program powinien byæ ukierunkowany g³ównie na
obszar nauczanie i uczenie siê.
Warunki uczestnictwa: Ka¿da ze szkó³ opracowuje
program, który bêdzie obejmowa³, m.in.: Zdiagnozowanie skali problemu oraz przyczyn wystêpowania
korepetycji w rodowisku szkolnym. Zdiagnozowanie
grup uczniów wymagaj¹cych wsparcia i pomocy:
uczniów zdolnych, uczniów z trudnociami w nauce.
Zorganizowanie, odpowiednio do potrzeb, systemowych rozwi¹zañ w zakresie wsparcia i pomocy ww.
uczniom, uwzglêdniaj¹cych np. indywidualny program
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nauki, indywidualny tok nauki, zajêcia rozwijaj¹ce
zainteresowania uczniów, zajêcia: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne i inne. Zorganizowanie, stosownie do potrzeb,
form doskonalenia nauczycieli oraz zajêæ psychoedukacyjnych dla rodziców z zakresu ww. problematyki.
Dokonanie ewaluacji.
Dyrektor szko³y przystêpuj¹cej do konkursu potwierdza udzia³ w Konkursie przesy³aj¹c do w³aciwego
kuratorium owiaty kartê zg³oszenia do 30 marca
2004r.
Konkurs przebiega dwuetapowo - etap wojewódzki i
ogólnopolski. Zakoñczenie Konkursu nast¹pi do 15
czerwca 2005 r. I etap - wojewódzki: Szko³y przysy³aj¹ programy do kuratoriów owiaty do 30 marca 2005r.
Wojewódzka Komisja powo³ana przez kuratora owiaty: dokona oceny nades³anych programów, sporz¹dzi opinie oraz opracuje protokó³, w którym zarekomenduje kuratorowi dwa najwy¿ej ocenione programy . II etap - ogólnopolski: Kurator owiaty przeka¿e
do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dwa najwy¿ej ocenione programy wraz z rekomendacj¹ Wojewódzkiej Komisji oraz z protoko³em prac Komisji
do 30 kwietnia 2005r. Ogólnopolska Komisja, powo³ana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dokona oceny nades³anych programów oraz wyboru
kandydatów. Ogólnopolska Komisja powo³ana przez
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: dokona oceny
nades³anych programów, sporz¹dzi opinie oraz opracuje protokó³, w którym zarekomenduje Ministrowi trzy
najwy¿ej ocenione programy do 30 maja 2005r. Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi 15 czerwca 2005r.
Przebieg konkursu: Dyrektor szko³y przystêpuj¹cej do
Konkursu, po zapoznaniu siê z regulaminem, potwierdza udzia³ w konkursie przesy³aj¹c, zgodnie z terminem okrelonym w regulaminie, kartê zg³oszenia na
adres w³aciwego kuratorium owiaty. Komisje oceniaj¹ce bêd¹ bra³y pod uwagê zgodnoæ i efektywnoæ programu z celami i za³o¿eniami Konkursu w
tym: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i
uwzglêdnianie wyników przeprowadzonej diagnozy w
planie pracy szko³y, diagnozowanie efektów kszta³cenia i wykorzystywanie wyników do poprawy efektów kszta³cenia, realizacjê wewn¹trzszkolnego systemu oceniania, stopieñ realizacji programów nauczania, organizacjê zajêæ· lekcyjnych oraz stosowane
metody nauczania, sposoby pracy z uczniem maj¹cym trudnoci w nauce oraz z uczniem szczególnie
uzdolnionym, prezentacjê programu i autoocenê jego
skutecznoci.
Nagrody: wy³onione w drodze postêpowania konkursowego trzy szko³y, które przedstawi¹ najlepsze programy otrzymaj¹ pracownie komputerowe ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Informacje dotycz¹ce Konkursu mo¿na pozyskaæ na
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.menis.gov.pl) i Sportu oraz kuratoriów
owiaty.
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Publikacje
Lena Mapa Polski
Ukaza³a siê Mapa Lena Polski wydana przez Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
S.A. i Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych w
Warszawie w skali 1:750000 (wymiary 100 na100
cm). Zawiera ona drogi krajowe i miêdzynarodowe
(ich numeracjê), kolej, przejcia graniczne, porty lotnicze, granice i nazwy regionalnych dyrekcji
i nadlenictw, granice parków narodowych i krajobrazowych, rezerwaty przyrody, zak³ady Lasów Pañstwowych o zasiêgu krajowym i regionalnym, rednie
Szko³y Lene i uczelnie z Wydzia³ami Lenymi, muzea, Izby Lene, sta³e wystawy o tematyce lenej,
instytuty badawcze i placówki naukowe, g³ówne
orodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Mapa wzbogacona jest w kolorowe zdjêcia zwierz¹t w miejscach,
w których one wystêpuj¹, np. rysia, wilka, niedwiedzia brunatnego itp. Kontakt: (22) 585 17 62

Wydawnictwa RCEE w P³ocku
Woda  p³yn¹ca przestrzeñ i nektar ¿ycia Autor:
Witold Lenart. Publikacja wydana w ramach programu pn. Szko³a centrum poznania i dzia³ania w
rodowisku Jest to poradnik przedstawiaj¹cy m.in.:
przyrodnicze cykle obiegu wód i ich znaczenie dla
zachowania dostêpnoci zasobów wodnych, zasoby
wodne Polski i ich wykorzystanie, procesy zanieczyszczania i oczyszczania wód, proste obserwacje i pomiary zwi¹zane z rzek¹, zasady oszczêdzania wody
na co dzieñ oraz pytania i zadania. Poradnik bêdzie
dystrybuowany bezp³atnie, bezporednio do szkó³,
poprzez lokalnych koordynatorów Krêgu, seminaria,
ogólnopolskie konferencje.
W europejskim parku zrównowa¿onego rozwoju Autor: Krzysztof Kafel, Witold Lenart. Publikacja
wydana w ramach programu pn. Szko³a centrum
poznania i dzia³ania w rodowisku Jest Poradnik
zawieraj¹cy m.in.: podstawowe informacje o europejskich zasadach ochrony rodowiska  programy, instytucje, prawo, procedury; ochronê przyrody w zjednoczonej Europie  Natura 2000, rolê szko³y, organizacji ekologicznych oraz samorz¹dów w edukacji i
informacji na rzecz zrównowa¿onego rozwoju oraz
pytania i zadania. Poradnik bêdzie dystrybuowany
bezp³atnie, bezporednio do szkó³, poprzez lokalnych
koordynatorów Krêgu, seminaria, ogólnopolskie konferencje.
Jak znaleæ siê w Krêgu edukacji ekologicznej
Praca zbiorowa pod redakcj¹ dr Witolda Lenarta.
Zadaniem tej publikacji jest dostarczenie osobom prowadz¹cym edukacjê ekologiczn¹ narzêdzi umo¿liwiaj¹cych rozwijanie spo³ecznoci lokalnych, opartych
na programie edukacji ekologicznej oraz informacji
w jaki sposób wdra¿aæ i rozwijaæ projekt edukacji
ekologicznej wykorzystuj¹cy do stawianych zadañ
spo³ecznoci lokalne.
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Zrównowa¿ony Rozwój. Regionalne wspó³dzia³anie i edukacja ekologiczna materia³y konferencyjne.
Publikacja zawiera referaty z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 3 grudnia 2003 roku.
Publikacje wydane w ramach przedsiêwziêcia dofinansowanego ze rodków Narodowego Funduszu
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Plac Stary Rynek 20, 09-400 P³ock
tel/fax: (24) 268 37 74, rceeplock@eko.org.pl
Wychowanie do poszanowania rodowiska spo³eczno-przyrodniczego Praca zbiorowa pod redakcj¹ Jacka W. Czartoszewskiego i Janusza M. Kotowskiego. Ksi¹¿ka wydana z serii Chrzecijañstwo i
Edukacja Ekologiczna. Znajduj¹ siê w niej artyku³y
pomocne dla nauczycieli realizuj¹cych cie¿ki dydaktyczne z zakresu wychowania rodowiskowego
(ekologicznego) w szko³ach i placówkach wychowawczych, pomagaj¹ce uwiadomiæ dzieciom i m³odzie¿y odpowiedzialnoæ za rodowisko, w którym ¿yj¹.
Ponadto znajdziemy w niej równie¿ sylwetki wielkich
Polaków Zygmunta Glogera i Adama Chêtnika, których mo¿na uznaæ za prekursorów polskiej sozologii.
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszñskiego w W-wie
Instytut Ekologii i Bioetyki,
Centrum Ekologii Cz³owieka i Bioetyki
Edukacja ekologiczna. Podrêcznik i program do
cie¿ki edukacyjnej dla liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych i techników Autor:
Leszek Trz¹ski z Uniwersytetu l¹skiego. Jest to
Pakiet - Komplet sk³adaj¹cy siê z podrêcznika i programu nauczania pod wspólnym tytu³em. To pierwsza tego typu propozycja na rynku edukacyjnym, która
w istotny sposób u³atwi prace nauczycielom odpowiedzialnym za edukacjê ekologiczn¹ w szko³ach a
tak¿e nauczycielom wszystkich innych przedmiotów,
wdra¿aj¹cych zagadnienia ekologiczne na swoich
lekcjach. W pakiecie zamieszczono przyk³adowe scenariusze zajêæ z uczniami. Zgodnie z wytycznymi
wynikaj¹cymi z podstawy programowej pakiet ma na
celu uwiadomienie ró¿norodnoci sposobów negatywnego i pozytywnego oddzia³ywania ludzi na rodowisko i kszta³towanie umiejêtnoci praktycznego
ich poznawania. Celem wydawnictwa jest wykszta³cenie u m³odych ludzi postawy odpowiedzialnoci za
obecny i przysz³y stan rodowiska oraz pobudzenie
gotowoci do dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju. Publikacja dofinansowana ze rodków Narodowego Funduszu.
Videograf II Sp.z o.o. 40-153 Katowice
Al. Korfantego191
tel.(32)203 65 59 60, 730 25 12, fax(32)3730 25 13
office@videograf.pl www.videograf.pl
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Muzea, wystawy
wiat rafy
Fascynuj¹ca bogactwem form przyroda rafy koralowej jest tematem wystawy prezentowanej w Muzeum
Przyrodniczym Uniwersytetu £ódzkiego. Choæ ekspozycja zatytu³owana wiat rafy koralowej ma charakter popularnonaukowy, pokazane na niej eksponaty (blisko 300 gatunków egzotycznej fauny) mo¿na te¿ traktowaæ jak formy plastyczne, zdumiewaj¹ce kolorystyk¹ i niezwyk³ymi kszta³tami. Wystawie
towarzyszy prezentacja zdjêæ Marka Sierakowskiego wykonanych w rejonie Morza Martwego.
Powstanie raf zawdziêczamy koralowcom, drobnym
organizmom ¿yj¹cym w koloniach licz¹cych wiele
milionów osobników. Wytwarzaj¹c wapienne szkielety, koralowca przyczyniaj¹ siê z czasem do powstania litej ska³y zwanej raf¹. Poznanie tego piêknego,
unikalnego ekosystemu mo¿e byæ wyj¹tkow¹ przygod¹. Rozpocz¹æ j¹ mo¿na od obejrzenia wystawy w
Muzeum Przyrodniczym.
Muzeum Przyrodnicze U£, £ód, ul. Kiliñskiego 101

W telewizji
Program 2, poniedzia³ek, 1.03.2004, godz. 14.30
WÊDRÓWKI PRZYRODNICZE: NIEDWIEDZIE POLARNE - NA CIENKIM LODZIE?
Film dokumentalny, 29 min, Wielka Brytania 2002, Komentarz: David
Attenborough

Populacja niedwiedzi polarnych ¿yj¹cych nad Zatok¹
Hudson w Kanadzie zyska³a sobie popularnoæ na ca³ym wiecie. Ka¿dej jesieni, g³ównie w padzierniku,
do miasteczka Churchill le¿¹cego nad t¹ zatok¹ ci¹gaj¹ t³umnie te wielkie drapie¿niki oraz turyci, którzy
chc¹ je z bliska obejrzeæ. Niedwiedzie czekaj¹, a¿
wody zatoki pokryje lód, aby mog³y wyruszyæ na ³owy.
Turyci korzystaj¹ za z okazji, ¿e niedwiedzie z Churchill to najdalej na po³udnie ¿yj¹ca populacja tego gatunku. I nigdzie na wiecie nie mo¿na ich ogl¹daæ w
stanie dzikim z tak bliskiej odleg³oci.
Program 2, wtorek, 2.03.2004, godz. 10.25
EUROPA DA SIÊ LUBIÆ - ZWIERZÊTA
Program rozrywkowy, 50 min, Polska 2003

Europa da siê lubiæ to cykliczny rozrywkowy program Dwójki, którego ide¹ jest przybli¿enie tradycji, zwyczajów, kultury i dnia codziennego Europy oraz
jej mieszkañców. Twórcy programu pragn¹ wzbudziæ
zainteresowanie i upowszechniæ wiedzê o tej czêci
wiata, do której, jako spo³eczeñstwo, nale¿ymy de
facto ju¿ od tysi¹ca lat. Czas najwy¿szy porozmawiaæ o najlepszych przyjacio³ach cz³owieka - czyli
zwierzêtach. Ju¿ wkrótce wejdziemy do Unii, a razem z nami nasi czworono¿ni, którzy bêd¹ mogli podró¿owaæ dziêki specjalnym paszportom. Dowiemy siê,
jak zwierzêta s¹ traktowane w ró¿nych krajach, jaka
jest zwierzêca moda, czy poszczególne kraje zjed-
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noczonej Europy maj¹ swoje zwierzêce gwiazdy, jak
np. nasz Szarik, i czy obywatele tych krajów tak¿e
mówi¹ do siebie rybko, czy piesku.
Program 2, wtorek, 2.03.2004 godz. 15.00
KRAINA TYGRYSA - KRÓLESTWO PUSTYNI
Serial dokumentalny, 49 min, 6 odc., Wielka Brytania 1997

Czwarty odcinek filmowej opowieci o rezerwatach i
parkach narodowych Indii powiêcony jest Wielkiej
Pustyni Indyjskiej Thar le¿¹cej w pó³nocno-zachodniej czêci subkontynentu indyjskiego, na pograniczu indyjsko-pakistañskim. Piaszczysty, miejscami
kamienisty bezkres obejmuje obszar oko³o 300 tys.
km kwadratowych, a wiêc nieomal równy powierzchni Polski. Na pustyni Thar deszcze nie padaj¹ latami,
roczna suma opadów nie przekracza tam rednio 150
mm, a temperatury w dzieñ siêgaj¹ powy¿ej 50 stopni C. A jednak nawet do tak surowych warunków przystosowa³y siê roliny, zwierzêta i... ludzie. Na Wielkiej Pustyni wystêpuj¹ ¿urawie stepowe, wielb³¹dy,
antylopy garna, wilki, gazele, wê¿e, sêpy, szakale,
karakale, liczne gatunki owadów i wielu innych przedstawicieli fauny. Wbrew pozorom, te pustynne obszary
s¹ równie¿ stosunkowo gêsto zaludnione.
Program 1, czwartek, 4.03.2004, godz. 14.25
JAK ZOSTAÆ OGRODNIKIEM?
Serial dokumentalny, 30 min, 8 odc., Wielka Brytania 2002

Jaki powinien byæ ogród? To chyba oczywiste! Winien byæ ³adny, harmonijny, a przede wszystkim - naturalny! Przykro powiedzieæ - mówi Alan Titchmarsh
- ale to nieprawda. Nie istnieje nic bardziej sztucznego, nienaturalnego, bêd¹cego w wiêkszym stopniu
dzie³em cz³owieka ni¿ ogród. A harmonijny to ostatnie s³owo, jakim okreliæ mo¿na rodowisko, w którym ka¿de najmniejsze db³o toczy miertelny bój z
wszystkimi innymi db³ami...
Program 1, pi¹tek, 5.03.2004, godz. 14.30
W RAJSKIM OGRODZIE: LASY CHILIJSKICH ANDÓW
Magazyn, 20 min, Polska 2004

Najbardziej zró¿nicowane s¹ lasy pokrywaj¹ce zbocza Andów w rodkowej czêci Chile. W tym rozci¹gniêtym po³udnikowo kraju na pó³nocy znajduj¹ siê
bowiem pustynne p³askowy¿e, na po³udniu za polodowcowe krajobrazy z jeziorami i lasami szpilkowymi. Jednym z symboli narodowych Chile jest araukaria nale¿¹ca do najstarszych gatunków drzew na Ziemi, pochodz¹ca z okresu jurajskiego. Drzewa te dorastaj¹ do 50 m wysokoci i mog¹ ¿yæ 1500 lat. Araukariom nie ustêpuj¹ wielkoci¹ i urod¹ chilijskie modrzewie. Niestety, drzewa te s¹ nadmiernie wycinane i konieczna jest ich ochrona w parkach narodowych. W chilijskim lesie mo¿na tak¿e znaleæ cyprysy, cedry ¿ywiczne i buki po³udniowe. Gêstwina lena - chusqueas - przetykana jest tak¿e bambusem i
niekiedy niemo¿liwa do przebycia.

Program 1, niedziela, 7.03.2004, godz. 14.00
DZIKA AUSTRALIA - MORZA PO£UDNIOWE
Serial dokumentalny, 49 min, 6 odc., Wielka Brytania 2003

Australia - kraina s³oñca, piasku i oceanów. W jej przybrze¿nych wodach têtni ¿ycie. Najbujniej kwitnie wokó³ Wielkiej Rafy Koralowej, ale i po przeciwnej stronie kontynentu australijskiego mo¿na natrafiæ na niezwyk³e, podwodne widowisko - na d³ugoci 260 km
ci¹gnie siê wzd³u¿ wybrze¿a Rafa Ningaloo. Woda w
lagunie jest krystalicznie czysta, co zapewnia koralowcom doskona³e warunki rozwoju, a przy tym cieplejsza ni¿ na otwartym oceanie. Zanim w czasie jesiennych burz bogate w po¿ywienie wody laguny
zmieszaj¹ siê z wodami oceanu, w lagunie trwa wielka uczta, na któr¹ przybywaj¹ zarówno rekiny i potê¿ne tuñczyki, jak i ogromne ³awice sardynek, które
padaj¹ ³upem morskich drapie¿ników.
Program 2, niedziela, 7.03.2004, godz. 10.25
PODRÓ¯E W CZASIE I PRZESTRZENI: MACKI
OMIORNICY
Film dokumentalny, 54 min, USA 2000

Nauka zalicza omiornice do bezkrêgowców g³owonogów. Rozmaitoæ ich gatunków jest zdumiewaj¹ca
- jest ich ponad 250. Specyficzna budowa, a tak¿e
po³¹czenie niezwyk³ych mo¿liwoci fizycznych z intelektualnymi umo¿liwi³o im opanowanie wszystkich
zak¹tków oceanu. W miarê jak ludzie zapuszczaj¹
siê coraz dalej w oceaniczne g³êbiny, coraz lepiej
poznaj¹ te niezwyk³e zwierzêta, ale ci¹gle nasza wiedza na temat wiêkszoci gatunków omiornic jest
znikoma.
Program 1, roda, 10.03.2004
11.40 KLIMATY NATURY (1)
Magazyn, 15 min, Polska 2003

Ekologia to wcale nie jest nudna, akademicka dyscyplina wiedzy - twierdzi autor cyklicznego programu
Klimaty natury. Ekologia to szereg bardzo ciekawych
zjawisk, wystêpuj¹cych w naszej rzeczywistoci, o
skomplikowanych, ale bardzo interesuj¹cych wzajemnych relacjach. Ka¿dy znajdzie tu co dla siebie.
W programie Klimaty natury przedstawiane bêd¹
nie tylko nowinki techniczne i ich wp³yw na codzienne ¿ycie. Pokazana zostanie tak¿e dzika i nieska¿ona jadem cywilizacji przyroda. Magazyn ujawni, jak
mo¿na tê przyrodê badaæ i analizowaæ, jakie tajemnice ukryte s¹ w wodzie, w zwyk³ych db³ach trawy
czy torfowiskach i jakie to mo¿e mieæ znaczenie dla
cz³owieka. Specjalnie dla widzów magazynu Klimaty natury badacze odcyfruj¹ trwaj¹c¹ wiele tysi¹cleci historiê ukryt¹ g³êboko w ziemi.
Program 2, roda, 10.03.2004, godz. 14.30
WÊDRÓWKI PRZYRODNICZE: WRA¯LIWE REKINY
Film dokumentalny, 29 min, Wielka Brytania 2002, Komentarz: David
Attenborough

Rekiny to zwierzêta obdarzone du¿¹ inteligencj¹ i
wyposa¿one w superczu³e zmys³y. Maj¹ najwiêksze
mózgi wród ryb, porównywalne z mózgiem psa, i

str. 16

edukacyjny kameleon luty 2004

dysponuj¹ takimi samymi jak ssaki zmys³ami: wzroku, wêchu, s³uchu, smaku i dotyku. Maj¹ te¿ szósty,
a nawet siódmy zmys³. W³anie dziêki wyostrzonym
zmys³om panuj¹ w morzach od milionów lat.
Program 1, czwartek, 11.03.2004, godz. 14.25
JAK ZOSTAÆ OGRODNIKIEM? (2)
Serial dokumentalny, 30 min, 8 odc., Wielka Brytania 2002

Ju¿ wiosna! Stopnia³y niegi, s³oñce grzeje coraz
mocniej, woko³o robi siê zielono. Czas, by po zimowej przerwie zaj¹æ siê przydomowym ogrodem...
B³¹d, karygodny b³¹d! - twierdzi Alan Titchmarsh. Kto
dopiero wiosn¹ chwyci³ za ³opatê i wid³y, przespa³ najlepsz¹ porê na przygotowanie zaniedbanego i zapuszczonego ogrodu do nowego sezonu. Prace nale¿y
zacz¹æ ju¿ w zimie. Najpierw musimy krytycznym
okiem przyjrzeæ siê gospodarstwu.
Program 2, czwartek, 11.03.2004, godz. 15.00
KRAINA TYGRYSA - GÓRY BOGÓW
Serial dokumentalny, 49 min, Wielka Brytania 1997

Kilkadziesi¹t milionów lat temu skalista opoka dzisiejszego Dachu wiata tworzy³a dno pradawnego
oceanu. Ale zmiany ju¿ nadchodzi³y - z wolna, lecz
nieub³agalnie. Z antypodów dryfowa³a na pó³noc
ogromna platforma Indii. Gdy dobi³a wreszcie do brzegów Azji, potêga uderzenia sfa³dowa³a skorupê ziemsk¹ i wypiêtrzy³a najwy¿szy ³añcuch górski wiata Himalaje. Za ich niebotyczn¹ barier¹ ci¹gn¹c¹ siê
wzd³u¿ pó³nocnej granicy subkontynentu rozpociera siê zimna i grona pustynia Ladakh. T¹ wielk¹ krain¹ lodów w³ada jedno z najbardziej rzadkich, nieuchwytnych i tajemniczych stworzeñ - pantera nie¿na zwana te¿ irbisem. Dziki kot wietnie przystosowa³ siê do ekstremalnie trudnych warunków bytu.
TV Polonia, czwartek, 11.03.2004, godz. 10.20
POGOTOWIE TWÓRCZOCI CZYLI JAK NAJLEPIEJ
ROZWI¥ZYWAÆ PROBLEMY - BURZA MÓZGÓW
Serial edukacyjny, 20 min, OTV Poznañ 1997

W instytucjach zatrudniaj¹cych wiêksz¹ liczbê osób
istotn¹ rolê odgrywaj¹ zebrania, na których gromadz¹ siê wszyscy pracownicy firmy b¹d tylko bezporednio zainteresowani kwesti¹, któr¹ bêdzie siê rozwa¿aæ. Je¿eli zebranie dotyczy spraw zawodowych,
strategii czy przysz³oci firmy, na ogó³ przebiega
sprawnie, jest wymian¹ pogl¹dów i propozycji fachowców, z uwzglêdnieniem hierarchii istniej¹cej w firmie.
Gorzej, je¿eli poruszane s¹ sprawy organizacyjne,
kwestie sporne, wywo³uj¹ce kontrowersje i niesnaski. Wtedy grupowa dyskusja mo¿e siê sprowadziæ
do wymiany wzajemnych pretensji, przerodziæ w
awanturê i nie przynieæ ¿adnych konstruktywnych
rezultatów. Jak zatem zorganizowaæ i poprowadziæ
burzê mózgów, ustaliæ porz¹dek obrad?

str. 17

Program 2, sobota, 13.03.2004, godz. 10.00
NATIONAL GEOGRAPHIC PROPONUJE: KROKODYLE Z JASKIÑ MADAGASKARU
Film dokumentalny, 26 min, Wielka Brytania 2003

Brytyjscy dokumentalici towarzysz¹ naukowcom w
niezwyk³ej podró¿y w g³¹b ziemi. W odleg³ym zak¹tku Madagaskaru, gdzie podziemne rzeki i kilometry
jaskiñ tworz¹ ukryty, niedostêpny wiat, w mrocznych
grotach ¿yj¹ owiane legend¹ olbrzymy. Doktor Brady
Barr, który jest herpetologiem, pod¹¿a ladami krokodyli z jaskiñ Madagaskaru.
Program 1, niedziela, 14.03.2004, godz. 10.35
MIESI¥C Z NATIONAL GEOGRAPHIC, PODRÓ¯E W
CZASIE I PRZESTRZENI - NIEPOZORNY WRÓG
Film dokumentalny, 54 min, USA 1999

W Dwójkowym cyklu dokumentalici National Geographic odbywaj¹ kolejn¹ fascynuj¹c¹ podró¿, tym
razem do tajemniczego wiata niepozornych wrogów. Ponad po³owa zwierz¹t na naszej planecie to
paso¿yty, czyli organizmy ¿yj¹ce kosztem innych ¿ywych istot. Niektóre z nich maj¹ ogromnie skomplikowany cykl rozwojowy. Aby przetrwaæ, musz¹ byæ
zjedzone nie przez jednego, lecz kilku cile okrelonych ¿ywicieli, a w dodatku we w³aciwej kolejnoci. Przeciêtny cz³owiek nosi w sobie i na powierzchni swego cia³a niewyobra¿aln¹ liczbê paso¿ytów, dla
których w³anie ludzie i zwierzêta stanowi¹ ca³y wiat.
Program 2, poniedzia³ek, 15.03.2004, godz. 14.30
WÊDRÓWKI PRZYRODNICZE - GEKONY - ZAGADKA PRZYCZEPNOCI
Film dokumentalny, 29 min, Wielka Brytania 2002
Komentarz: David Attenborough

Z pozoru gekony nie ró¿ni¹ siê od innych jaszczurek.
Na wiecie ¿yje ich obecnie a¿ 850 gatunków. Jedne
wystêpuj¹ w lasach tropikalnych, inne na pustyniach
lub sawannach. W miastach strefy miêdzyzwrotnikowej jest ich czêsto wiêcej ni¿ ludzi, ale poniewa¿ têpi¹ muchy, komary i inne robactwo, nikt ich nie przegania z pomieszczeñ. Podobnie jak ich kuzyni, gekony potrafi¹ siê wspinaæ po pionowych cianach. Ale
tam, gdzie inne jaszczurki pos³uguj¹ siê tylko pazurkami, gekony wykorzystuj¹ jeszcze przylgi na stopach.
Program 2, czwartek, 18.03.2004
15.00 KRAINA TYGRYSA (6, ostatni) LASY MONSUNOWE
Serial dokumentalny, 49 min, 6 odc., Wielka Brytania 1997

Angielscy dokumentalici w tym odcinku przemierzaj¹
z kamer¹ wilgotne lasy monsunowe porastaj¹ce wysokie góry Ghatów Zachodnich oraz Asam i Sri Lankê. W niedostêpnych g¹szczach wystêpuje wielka
ró¿norodnoæ flory i fauny. Mo¿na tu spotkaæ wiele
gatunków ma³p, m.in. makaki Wanderu, gibony, a
tak¿e inne zwierzêta, jak s³onie, kobry królewskie,
kameleony, dzioboro¿ce, aleksandretty liwog³owe,
go³êbie owocowe, sroki, turkuniki i dziki, jelenie, kozy
himalajskie oraz guary, które staj¹ do walki nawet z
tygrysami.
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Program 1, czwartek, 18.03.2004, godz. 14.25
JAK ZOSTAÆ OGRODNIKIEM (3)
Serial dokumentalny, 29 min, 8 odc., Wielka Brytania 2002

Nie masz dyplomu wykwalifikowanego ogrodnika?
Nie wiesz co? Nie wiesz jak? Nie wiesz gdzie? Skorzystaj ze specjalnie przygotowanego zestawu dla
majsterkowiczów - cebulek kwiatowych. Te przemylne pakiety skompletowane przez naturê zawieraj¹
wszelkie elementy potrzebne do skonstruowania piêknej, dekoracyjnej roliny. Wystarczy je zagrzebaæ w
gruncie, dolaæ wody i czekaæ na efekty. Bêd¹ wspania³e. Zadziwiaj¹ce i zaskakuj¹ce. Ogród dostarczy
nam interesuj¹cych, zmiennych widoków przez niemal ca³y rok!
Program 1, pi¹tek, 19.03.2004
14.30 W RAJSKIM OGRODZIE - LASY CHILIJSKICH ANDÓW
Magazyn, 20 min, Polska 2004

Najbardziej zró¿nicowane s¹ lasy pokrywaj¹ce zbocza Andów w rodkowej czêci Chile. W tym rozci¹gniêtym po³udnikowo kraju na pó³nocy znajduj¹ siê
bowiem pustynne p³askowy¿e, na po³udniu za polodowcowe krajobrazy z jeziorami i lasami szpilkowymi. Jednym z symboli narodowych Chile jest araukaria nale¿¹ca do najstarszych gatunków drzew na Ziemi, pochodz¹ca z okresu jurajskiego. Drzewa te dorastaj¹ do 50 m wysokoci i mog¹ ¿yæ 1500 lat. Araukariom nie ustêpuj¹ wielkoci¹ i urod¹ chilijskie modrzewie. Niestety, drzewa te s¹ nadmiernie wycinane i konieczna jest ich ochrona w parkach narodowych. W chilijskim lesie mo¿na tak¿e znaleæ cyprysy, cedry ¿ywiczne i buki po³udniowe. Gêstwina lena - chusqueas - przetykana jest tak¿e bambusem i
niekiedy niemo¿liwa do przebycia.
Program 1, niedziela, 21.03.2004, godz. 15.40
DZIKA AUSTRALIA (4) KRAINA EUKALIPTUSÓW
Serial dokumentalny, 49 min, 6 odc., Wielka Brytania 2003

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów australijskiego krajobrazu s¹ porastaj¹ce du¿¹
czêæ tego kontynentu suche lasy eukaliptusowe.
Eukaliptusy wystêpuj¹ tam w a¿ siedmiuset odmianach: jedne doskonale czuj¹ siê na spieczonych s³oñcem pustyniach, inne wol¹ ch³odny klimat po³udnia,
jeszcze innym niestraszny nieg. S³owem, wystêpuj¹ wszêdzie na tym kontynencie. Skupiska tych drzew
przyci¹gaj¹ rozmaite gatunki zwierz¹t.

Dodatki do Edukacyjnego Kameleona
Razem z numerem szko³y otrzymuj¹:
- aktualny numer miesiêcznika Dzikie ¯ycie wydawanego przez Pracowniê na rzecz Wszytkich Istot,
- archiwalny numer ¯yj¹cej Planety czasopisma wydawanego przez WWF Polska,
- kalendarz paskowy wydawany przez firmê ksiêgarsk¹ Patryk z £odzi,
- gimnazja otrzymuj¹ ponadto biuletyn programu M³odzie¿.
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Konkurs "Zielona Butelka" - zakoñczony
Jury w sk³adzie Ma³gorzata widerek (¯ród³a), Bogna
Stwicka (FEER), Katarzyna Krakowska (PKW£), Joanna Matusiak (PNRWI), Krzysztof Wychowa³ek (ród³a) zebra³o siê 27 stycznia 2004 r. o godz. 14.00. Sporód nades³anych 286 prac plastycznych wybra³o 11
prac, w tym jedno pierwsze miejsce, 3 drugie oraz 7
trzecich oraz wyró¿ni³o 11 kolejnych prac. Rozdanie
nagród mia³o miejsce 30 stycznia 2004 r.
W konkursie plastycznym I miejsce zdoby³a Marta
Stanik, uczennica II klasy Szko³y Podstawowej nr 2 w
£odzi, pod opiek¹ pani Barbary Wójciak. Marta otrzyma³a aparat fotograficzny Olympus Superzoom 70 G.
Pozostali laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe oraz
gry. Oto oni: II miejsce, Karolina Janczewska SP 23,
Mateusz Jakiewicz SP 2, Natalia Fastyn SP 109, III
miejsce, Piotr Sul¹g, SP 19, Justyna Opas SP 56,
Agata Czarnecka SP 61, Kasia Kotynia SP 55, Piotr
Adamski SP 61, Patrycja S³awiñska SP 19, Kamila
Mela SP 2. Wyró¿nionych zosta³o kolejnych 11 osób.
Osobne wyró¿nienie jury postanowi³o przyznaæ klasie
Ib ze Szko³y Podstawowej nr 23 w £odzi pod opiek¹
pani Magdaleny Lubeckiej za pracê grupow¹.
Konkurs dystrybucyjny. W konkursie wziê³o udzia³
siedem szkó³ z terenu woj. ³odzkiego. Po zliczeniu potwierdzeñ przyjêcia pakietu przez sklepy jury przyznaje I miejsce grupie uczniów pod opiek¹ p. Ewy Woniak z Gimnazjum nr 5 w £odzi (prawid³owo rozdystrybuowanych 321 pakietów), II miejsce uczniom z Gimnazjum nr 1 pod opiek¹ pani Krystyny Sowiñskiej-Pufal oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 16 pod
opiek¹ pani Ewy Kucharskiej. Uczniowe tych szkó³
wyjada na jednodniow¹ wycieczkê przyrodnicz¹ do
Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Uczniowie Gimnazjum nr 45 pod opiek¹ pani Marianny Ciecierskiej oraz uczniowie kl. Ia Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 5 - XLIII LO pod opiek¹ pani
Teresy Królikowskiej otrzymuj¹ wyró¿nienia oraz nagrodê w postacji seansu kinowego.
Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ równie¿ bawe³niane torby
z logo konkursu oraz dyplomy. Tak¿e nauczyciele zostali docenieni i otrzymali ksi¹¿ki, torby oraz dyplomy.
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