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Wydarzenia
Polish Energy Bus
W ramach projektu Unii Europejskiej jesieni¹ tego roku
ruszy³a ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Polish Energy Bus, której koordynatorem ze strony polskiej jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kampania planowana jest na lata 2003-2005. I
etap kampanii obj¹³ gminy zlokalizowane na terenie
województwa l¹skiego. Zadaniem kampanii bêdzie
promowanie w spo³ecznociach lokalnych róde³ energii, przyjaznych dla rodowiska technologii, energooszczêdnych przedsiêwziêæ oraz podnoszenie wiadomoci ekologicznej. Zadaniem za ekspertów bêdzie dotarcie z programem informacyjno-edukacyjnym bezporednio do mieszkañców gmin, lokalnych w³adz i przedsiêbiorców. Autobus wyposa¿ony w specjalistyczny
sprzêt (baterie fotowoltaniczne, kamery termowizyjne,
baterie i urz¹dzenia do oszczêdzania wody, stó³ konferencyjny, sprzêt audiowizualny, obiekty demonstracyjne, itp.) wraz z ekspertami z dziedziny ochrony rodowiska i efektywnoci energetycznej, odwiedzi w ramach
kampanii minimum 100 polskich gmin. Kontakt: KAPE;
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, tel: (22) 62227-97 fax: (22) 622-27-96, http://www.kape.gov.pl/
ród³o: Czysta Energia 04/03

Europejski Tydzieñ Mobilnoci
16-22 wrzenia przypada³ Europejski Tydzieñ Mobilnoci (European Mobility Week-EMW) Po raz pierwszy zosta³ og³oszony przez Komisarza ds. Ochrony
rodowiska komisji Europejskiej podczas Zielonego
Tygodnia w kwietniu 2002. Idea wyros³a z Europejskiego Dnia bez Samochodu. Kraków ju¿ po raz drugi
jest organizatorem Europejskiego Tygodnia Mobilnoci w Polsce. W tym roku ogólnoeuropejskim tematem przewodnim by³a dostêpnoæ miasta dla ró¿nych
form transportu oraz dla ró¿nych grup mieszkañców,

w tym osób niepe³nosprawnych, starszych, dzieci i
m³odzie¿y. W ramach obchodów przeprowadzono
szereg ciekawych imprez. Szczegó³owe informacje na
stronie www.krakow oraz na www.epce.org.pl
ród³o: Biuletyn PKE 08/03

Narodowy Program Edukacji
Ekologicznej
Na stornie Ministerstwa rodowiska opublikowany
zosta³ Program wykonawczy Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdro¿enia.
www.mos.gov.pl/1prace_legislacyjne/inne_dokumenty/index.shtml

Drzewko dla ka¿dego
Blisko 150 drzew i kilkadziesi¹t krzewów posadzili ³odzianie w ubieg³¹ sobotê. Inicjatorem akcji by³a redaktor Ma³gorzata Kozerawska z „Gazety Wyborczej”,
za finansowo wspar³ sadzenie drzewek Urz¹d Miasta £odzi.
Dorodne kilkuletnie akacje posadzono na skwerze
przed katedr¹. £odzianie bior¹cy udzia³ w akcji kupowali drzewko za symboliczn¹ kwotê 30 z³. Resztê
kwoty samorz¹d dop³aci³ z gminnego funduszu zadrzewiania miasta. Po posadzeniu roliny ka¿dy
uczestnik otrzymywa³ odpowiedni certyfikat, który móg³
zabraæ ze sob¹ lub zawiesiæ na swoim drzewku.
Impreza odnios³a sukces , gdy¿ zaanga¿owa³o siê w
ni¹ wiele osób - powiedzia³a Gra¿yna Ojrzyñska,
ogrodnik miasta - Akcja bêdzie kontynuowana w przysz³ym roku. Byæ mo¿e drzewa sadzone bêd¹ wtedy
przy ulicy Stalowej. (G.A.)
ród³o: www.uml.lodz.pl, 2003-10-06

Kawa³ek tropiku w £odzi
Prawie 4,5 tys. okazów rolin nale¿¹cych do ponad 1100
gatunków i odmian ogl¹daæ mo¿na w otwartej w pi¹tek, 12 wrzenia, nowej palmiarni w £odzi. To najnowoczeniejszy tego typu obiekt w Polsce, a koszt jego
wybudowania wyniós³ 31,6 mln z³. Roliny zgromadzone zosta³y w trzech pawilonach o ³¹cznej powierzchni
prawie 1,2 tys. metrów kwadratowych. W ka¿dym z nich
panuj¹ odmienne warunki klimatyczne.
Jest pawilon dla rolinnoci twardolistnej, g³ównie ródziemnomorskiej, w którym ogl¹daæ mo¿na m.in. cytrusy, pachn¹ce lawendy czy rozmaryny. W kolejnym panuj¹ warunki tropikalne z du¿¹ kolekcj¹ storczyków, lian,
palm i paproci. Ostatni pawilon powiêcony jest rolinnoci pochodz¹cej g³ównie z pustyñ - kaktusów i innych sukulentów. Niektóre z nich siêgaj¹ trzech metrów wysokoci.
Jak powiedzia³a podczas konferencji prasowej dyrektor Ogrodu Botanicznego w £odzi, do którego nale¿y
palmiarnia, Janina Krzemiñska-Freda, jednymi z najciekawszych okazów s¹ ponad 130-letnie palmy.
Wiele rolin pochodzi z kolekcji niemieckich fabrykantów i rosyjskich oficerów, którzy opuszczali £ód wraz
z wybuchem I wojny wiatowej. Wyje¿d¿aj¹c pozostawiali swoje roliny na przechowanie w miejskich szklarniach, które po wojnie przejê³o miasto - powiedzia³a
Krzemiñska-Freda.
Nowa palmiarnia powsta³a na miejscu starej, czynnej
od 1956 roku. Osiem lat temu w³adze £odzi postanowi³y zmodernizowaæ obiekt, w 1999 roku rozpoczêto remont. Inwestycja by³a niezwykle trudna i z³o¿ona, co
wynika³o z koniecznoci pozostawienia na miejscu najstarszych rolin, które wros³y na sta³e w grunt.
Stary budynek palmiarni obudowano konstrukcj¹ stalow¹, do której zamontowano po raz pierwszy w Polsce zewnêtrzn¹, tzw. zintegrowan¹ cianê grzewcz¹.
Jest to po³¹czenie ciany os³onowej z systemem grzewczym, gdzie ciep³a woda p³ynie w elementach ³¹cz¹cych szyby - t³umaczy³a Krzemiñska-Freda.
W nowej palmiarni jest te¿ miejsce na kawiarenkê z widokiem na pawilon rolin ródziemnomorskich. Prowadzona te¿ bêdzie klinika dla chorych okazów, a tak¿e
sklep z rolinami do samodzielnej ich uprawy w domu.
¯ród³o: onet.pl

Torbowy Jarmark Ziemi £ódzkiej
W dniach 6-7 wrzenia w £odzi w ramach II Jarmarku
Ziemi £ódzkiej Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a Jarmark Konsumencko-Torbowy.
Na ul. Piotrkowskiej na przechodniów czeka³o stoisko
kampanii Kupuj Odpowiedzialnie, gdzie mo¿na by³o
zasiegn¹c porady, podyskutowaæ o ekologicznych, wiadomych i etycznych wyborach konsumenckich a tak¿e
otrzymaæ poradniki dotycz¹ce praw konsumentów, znaków ekologicznych i odpowiedzialnych zakupów.
Przez dwa dni ogl¹daæ równie¿ mo¿na by³o wystawê
bawe³nianych, lnianych i p³óciennych toreb. Osiemdziesi¹t eksponatów z ca³ego wiata, to wieloletnie zbiory
sympatyków toreb. Na wystawie obejrzeæ mo¿na by³o
miêdzy innymi torby z logo znanych wiatowych firm,
torby reklamuj¹ce miasta, powiaty, gminy. By³y torby
artystyczne, z reprodukcjami znanych dzia³, a tak¿e
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rêcznie rysowane. Najbli¿sze nam to torby z £odzi i
okolic: torba £ód Zdrowe Miasto, torba ³ódzkiego ZOO,
torba starostwa powiatowego Turek, czy stowarzyszenia Zielona Szko³a, no i oczywicie torba kampanii Kupuj Odpowiedzialnie. W ci¹gu dwóch dni wystawê obejrza³o co najmniej kilka tysiêcy osób. Na stoisku towarzysz¹cym wystawie chêtni zakupiæ mogli piêkne bawe³niane torby z kolorowymi nadrukami, na wymagaj¹cych, oryginalnych czy zakochanych czeka³y rêcznie
na miejscu malowane torby, mo¿na by³o zamówiæ dedykacjê czy rysunek na ¿yczenie.
Na Jarmarku mo¿na by³o równie¿ zakupiæ produkty
pszczelarskie, roliny, wyroby rêkodzielnicze z regionu
³ódzkiego. (g)

Dobra torba!
TORBY PRZYJAZNE RODOWISKU!
· Zastêpuj¹c torby foliowe torbami z materia³u naturalnego nie produkujemy mieci,
· Zmniejszamy iloæ mieci bowiem jedna torba materia³owa zastêpuje setki toreb foliowych
· Torba z materia³u naturalnego nigdy nie jest szkodliwa dla rodowiska. W momencie wyrzucenia jej, u¿ynia glebê a nie jest dla niej uci¹¿liwym odpadem.
· Produkcja bawe³nianej torby mniej obci¹¿a rodowisko ni¿ produkcja plastiku.
· Firma swym przyk³adem promuje w³aciwe postawy
spo³eczne i poszerza kr¹g ludzi troszcz¹cych siê o rodowisko.
TORBY PRZYJAZNE LUDZIOM!
· Pozwalaj¹ na podniesienie standardu kupowania (ludzie wol¹ ³adne i trwa³e rzeczy)
· Pozwalaj¹ na ³atwiejsze identyfikowanie indywidualnych wartoci z wartociami preferowanymi przez firmê
· Pozwalaj¹ na polubienie torby (co najczêciej nie wystêpuje w przypadku torby foliowej)
· Pozwalaj¹ na poczucie bezpieczeñstwa w odniesieniu do zakupionych produktów. (ile¿ to razy mo¿emy
zobaczyæ jak klientowi rozrywa siê torba i (biedny i z³y
zarazem) zbiera produkty rozsypane po ulicy)
· Pozwol¹ na w³¹czenie siê w troskê o rodowisko
· Pozwol¹ na wielokrotne wykorzystanie torby
TORBY PRZYJAZNE FIRMIE!
· Pozwalaj¹ na d³ugotrwa³y efekt reklamowy
· Wskazuj¹ na wartoci preferowane przez firmê
· Pokazuj¹ firmê jako firmê odpowiedzialn¹ zgodnie z
tendencjami europejskimi i wiatowymi (vide: koncepcja
firmy odpowiedzialnej we wskazaniach Komisji Europejskiej, standardach europejskich i Global Compact NZ)
· U³atwiaj¹ klientom nabranie szacunku do firmy
· Mog¹ byæ elementem sk³adowym w przypadku starañ
firmy o certyfikacjê ISO lub SA8000
Torby z surówki bawe³nianej o wymiarach 42/36 cm w
trzech wzorach zakupiæ mo¿na w cenie 3 z³ w siedzibie
ODE ród³a, ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310. Jeli
zamówi¹ Pañstwo 50 lub wiêcej szt. ceny wynosci 1,80
z³. Wiêcej informacji na temat programu Dobra Torba
uzyskacie Pañstwo pod numerem telefonu 603 064 628
(Bogna Stawicka - koordynator programu)
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Aktualnoci, ciekawostki
Kuszenie ¿elazem
Skierniewice nie s¹ zbyt czêstym celem turystycznych
wypadów. Mog¹ nim byæ za przyczyn¹ starej parowozowni. Pod przeciekaj¹cym dachem kolejowych hangarów dzieje siê coraz wiêcej ciekawych rzeczy.
W ci¹gu kilku lat istnienia Polskiego Stowarzyszenia
Mi³oników Kolei w Skierniewicach opustosza³a wczeniej parowozownia zape³ni³a siê sprzêtem, który gdzie
indziej tylko zawadza³, za w kolejowej enklawie przy
ulicy Bielañskiej tworzy niepowtarzalny klimat.
- Zgromadzilimy na razie oko³o 80 egzemplarzy wagonów i lokomotyw pochodz¹cych z ró¿nych okresów
rozwoju kolei - mówi Pawe³ Mieros³awski, prezes PSMK.
(...) - Moglibymy stworzyæ co w rodzaju ¿ywego muzeum, czyli takiego, które proponuje nie tylko statyczn¹ ekspozycjê, ale te¿ atrakcje w rodzaju wycieczek
czy zajêæ edukacyjnych - podkrela Zbigniew Sawicki,
naczelnik wydzia³u promocji UM w Skierniewicach. Kilkunastu pasjonatów ze stowarzyszenia zdaje sobie
sprawê, ¿e muzeum nie powstanie z dnia na dzieñ.
- Oko³o 10 lat powstawa³y podobne muzea w Niemczech czy Anglii - mówi Pawe³ Mieros³awski. - Tam s¹
ju¿ wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹. My te¿ spróbujemy byæ
szybsi od rdzy, uratowaæ i uruchomiæ stary tabor. Liczymy, ¿e w uporz¹dkowaniu terenów za parowozowni¹ pomog¹ nam spó³ki miejskie. Jeli sprawy potocz¹
siê po naszej myli, to za parê lat Skierniewice znów
zas³yn¹ kolej¹. Oddany niedawno po remoncie zabytkowy dworzec i stara parowozownia mog¹ zwabiæ tutaj
wielu goci. (and.)
ród³o: Dziennik £ódzki,25.09.2003

mieci na kolorowo, jd
Zak³ad Us³ug Komunalnych w Przedborzu przygotowuje
siê do wprowadzenia programu mieciowego. Maj¹
na tym zyskaæ mieszkañcy i rodowisko. -Do ka¿dego
gospodarstwa bêd¹ dostarczone foliowe worki w ró¿nych kolorach. Jeden bêdzie przeznaczony na szk³o,
drugi na plastik, trzeci na makulaturê - wylicza Artur
Zasobniak, dyrektor ZUK. - Pieni¹dze na realizacjê programu przeka¿e Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. (jd)
ród³o: Dziennik £ódzki, 5 wrzenia 2003 r.

Energia Neru do wykorzystania
Na odcinku rzeki Ner p³yn¹cej przez powiat poddêbicki
s¹ trzy jazy, które mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ
na elektrownie wodne. Pozyskiwanie i sprzeda¿ energii elektrycznej jest dochodowym interesem. Nie trzeba o tym przekonywaæ tych, którzy zdecydowali siê
zarabiaæ na pozyskiwaniu alternatywnych róde³ energii. W gminie Wartkowice funkcjonuj¹ ju¿ trzy takie elektrownie. Najwiêksza ma moc 80 kW. Czy w powiecie
powstan¹ kolejne? Tak¹ nadziejê maj¹ urzêdnicy z
Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w £odzi. Instytucja ta wyst¹pi³a z wnioskiem o
wydzier¿awienie trzech jazów na Nerze na potrzeby
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ma³ych elektrowni wodnych. Jazy te znajduj¹ siê w
Ba³drzychowie, Kolonii Góra Ba³drzychowska (oba w
gm. Poddêbice) oraz w Je¿ewie (gm. Zadzim). (kk)
ród³o: Dziennik £ódzki, 25.09.2003

¯eby by³o czyciej i ekologiczniej...
£ask jest jedn¹ z pierwszych gmin w województwie ³ódzkim, które rozpoczê³y opracowywanie programu ochrony
rodowiska i planu gospodarki odpadami Na to, by przygotowaæ program ochrony rodowiska, gminy maj¹ czas
do koñca czerwca 2004 roku. Obowi¹zek taki nak³ada
na samorz¹dy ustawa o ochronie rodowiska. £ask jest
jednym z pierwszych w województwie, które siê do tego
zabra³y.(jj)
ród³o: Dziennik £ódzki, 20 wrzenia 2003 r.

Jak genera³ zosta³ pomnikiem przyrody
R osn¹cy w Korczewie (gm. Be³chatów) d¹b Genera³
uzyska³ status pomnika przyrody. O uznaniu dêbu szypu³kowego za pomnik zdecydowali radni gminy. Pomys³
wyszed³ od uczniów i nauczycieli Szko³y Podstawowej
w Dobiecinie. D¹b ma 26 metrów wysokoci. Liczy sobie 250 - 300 lat. Genera³em zosta³ nazwany na czeæ
genera³a Janusza G³uchowskiego, patrona pobliskiej
podstawówki w Dobiecinie. (mb)
ród³o: Dziennik £ódzki, 5 wrzenia 2003 r.

Parkowe kosztele pod ochronê, kup
Stare przydomowe sady bêd¹ ratowane w Parku Krajobrazowym Wzniesieñ £ódzkich. To najnowszy pomys³
Hieronima Andrzejewskiego, dyrektora parku. Z powodu namno¿enie siê sadów przemys³owych, w których
drzewa i krzewy owocowe pryska siê nawet po kilkanacie razy w roku - masowo gin¹ larwy, motyle i drobne owady, co doprowadzi³o do przerwania ³añcucha
pokarmowego w przyrodzie. Ju¿ odby³y siê szkolenia
nt. starych sadów.
ród³o: Dziennik £ódzki, 1 wrzenia 2003 r.

Bluszcz, g³az i lipa to te¿ pomniki, k
Kilkanacie drzew, pn¹czy i kamieni umieszczono na
licie obiektów kandyduj¹cych do miana pomnika przyrody. Decyzja o nadaniu im tego miana bêdzie zale¿eæ od Rady Miejskiej. Dotychczas do wykazu pomników przyrody wpisano w £odzi 242 pojedyncze drzewa, jedn¹ alejê, dwie grupy drzew, trzy g³azy narzutowe i bluszcz kwitn¹cy.
ród³o: Dziennik £ódzki, 1 wrzenia 2003 r.

Nowe ksiê¿yce Urana
Dwa kolejne satelity planety Uran odkryli amerykañscy naukowcy dziêki teleskopowi Hubblea. Odkrycie
og³osi³a Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna.
Odkrycia dokonali naukowcy z NASA, M.R. Showaltr
oraz J.J. Lissauer, dziêki analizie zdjêæ wykonanych
przez teleskop Hubblea. Satelity kr¹¿¹ po ko³owych
orbitach - jeden w odleg³oci 75 tysiêcy kilometrów od
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Urana, drugi - 98 tysiêcy kilometrów. Bior¹c pd uwagê
du¿e wymiary samego Urana, to bardzo blisko (nasz
Ksiê¿yc jest odleg³y od Ziemi rednio o prawie 400 tysiêcy kilometrów). Okres obiegu jest rzêdu jednego
ziemskiego dnia, poruszaj¹ siê bardzo szybko. (...) W
sumie znane s¹ teraz 23 satelity Urana. Ta gazowa planeta oddalona od S³oñca o 2,871 miliarda kilometrów
jest, tak jak Saturn i Jowisz, otoczona piercieniami.
Uran ma rednicê 51.118 kilometrów - czterokrotnie
wiêksz¹ ni¿ Ziemia - ale jest od niej tylko kilkanacie
razy ciê¿szy. (wac)
ród³o: PAP

Za³ama³a siê platforma lodowa w
rejonie arktycznym
Najwa¿niejsza platforma lodowa w rejonie arktycznym,
licz¹ca sobie ponad 3 tys. lat, za³ama³a siê - og³osili
naukowcy z USA i Kanady - a jest to - ich zdaniem wynikiem ocieplenia klimatu, które w rejonie bieguna
pó³nocnego zaczê³o siê ponad sto lat temu.
W artykule opublikowanym w padziernikowym numerze pisma Geophysical Reaserch Letters naukowcy
wyjaniaj¹, ¿e os³abienie tej bariery lodowej doprowadzi³o do jej za³amania siê w latach 2000-2002. Platforma podzieli³a siê na dwie czêci i popêka³a w wielu
miejscach.
Pêkniêcie platformy doprowadzi³o do powstania wysp
lodowych, a niektóre z nich s¹ dostatecznie du¿e, by
stworzyæ zagro¿enie dla statków i platform wiertniczych
na Morzu Beauforta - napisali Warwick Vincent i Derek Mueller z Uniwersytetu Laval w kanadyjskim Quebecu oraz Martin Jeffries z uniwersytetu stanowego
Alaski w Fairbanks.
Za³amanie by³o wynikiem redniego wzrostu temperatury o pó³ stopnia Celsjusza na dziesiêciolecie od szeædziesiêciu lat oraz skumulowanego efektu d³ugofalowego ocieplenia trwaj¹cego od XIX wieku - pisz¹ naukowcy, którzy od wielu lat badali platformê. (mag)
ród³o: PAP

Wystawy, muzea
Lodowy zwierzyniec
Antarktyka - ¿ycie wród lodu - taki tytu³ nosi wspania³a wystawa, która otwarta zosta³a w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Zaprezentowane na niej zbiory
nale¿¹ do Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu £ódzkiego. Wystawê powsta³¹ wed³ug scenariusza prof. dra
hab. Wojciecha Kittla mo¿na ogl¹daæ do koñca listopada tego roku.
- Celem ekspozycji jest przybli¿enie i zapoznanie z
bogactwem przyrody, rozkwitaj¹cej poród lodowej pustyni, przykrywaj¹cej Antarktydê i otaczaj¹ce j¹ morza
- mówi Kazimierz Caban, pracownik opoczyñskiego
muzeum. - Jej powstanie mo¿liwe by³o dziêki zebraniu
przez cz³onków kolejnych polskich wypraw antarktycznych PAN du¿ej kolekcji eksponatów. Nieprzerwanie,
ju¿ od ponad 26 lat, polscy polarnicy pod¹¿aj¹ z kierunku Szetlandów Po³udniowych. Na jednej z wysp ar-
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chipelagu - Wyspie Króla Jerzego - 26 lutego 1977 roku
rozpoczê³a dzia³alnoæ Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego. Na specjalnie przygotowanej wystawie
szczególn¹ uwagê zwracaj¹ ptaki uwa¿ane za symbole Antarktyki - pingwiny. Pokazano kilka ich gatunków:
pingwina bia³obrewego, antarktycznego, Adeli, cesarskiego i królewskiego. Oprócz pingwinów zobaczyæ
mo¿na niemal wszystkie lataj¹ce ptaki tamtych zimnych
obszarów: petrela olbrzymiego, petrela warcrabnika,
nawa³nika Wilsona, mewê dominikañsk¹, skuê, pochwodzioba bia³ego i kormorana niebieskookiego.
Czêæ ekspozycji powiêcona jest Polskiej Stacji Antarktycznej i jej patronowi Henrykowi Arctowskiemu oraz
charakterystyce fizyczno-geograficznej Antarktydy i
Antarktyki. Charakter antarktycznej przyrody przybli¿a
ponadto kilkadziesi¹t kolorowych fotografii wykonanych
w ci¹gu jednego antarktycznego roku. Ukazuj¹ one
przepiêkne krajobrazy lodowej pustyni, bujne ¿ycie na
obszarach wolnych od lodu, a tak¿e polarników badaj¹cych tê egzotyczn¹ przyrodê. Tê wystawê trzeba zobaczyæ koniecznie. (aw)
ród³o: Dziennik £ódzki, 26.09.2003
Muzeum Regionalne w Opocznie
Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno
tel. (44) 755-23-19
czynne : codziennie w godz. 7.30-15.00, wtorek 7.3016.00, sobota robocza 8.00-14.00

Konferencje, warsztaty
Ochrona Przyrody w miastach w
warunkach zrównowa¿onego rozwoju
Ogólnopolska konferencja studencka, organizowana
przez Studenckie Ko³o Naukowe Ochrony Przyrody przy
wspó³pracy Katedry Ochrony Przyrody i Katedry Zarz¹dzania Miastem i Regionem Uniwersytetu £ódzkiego.
23-24 padziernika 2003 r.
Miejsce: Wydzia³ Biologii i Ochrony -rodowiska U£
oraz Wydzia³ Zarz¹dzania U£
Za³o¿enia programowe:
· formalna i nieformalna ochrona przyrody w miastach,
· wiod¹ce kierunki i priorytety w zagospodarowaniu
wolnych przestrzeni w miastach, a potrzeby ochrony przyrody,
· ochrona ekosystemów wodnych w miastach, w tym
m.in.: utrzymanie dro¿noci dolin rzecznych,
· zarz¹dzanie zieleni¹ w miastach: zieleñ urz¹dzona,
zieleñ spontaniczna, zieleñ osiedlowa, lasy miejskie,
· zieleñ w planach zagospodarowania przestrzennego miasta,
· oazy naturalnej przy\rody w miastach,
· miasta jako siedliska rolin i zwierz¹t (gatunki synantropijne),
· instrumenty prawne i ekonomiczne ochrony przyrody w miastach,
· wiadomoæ ekologiczna mieszkañców miast.
Wiêcej informacji na stronie:
www.stud.biol.uni.lodz.pl/sknop
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Zielone Forum
17-18 listopada 2003 r. odbêdzie siê Zielone Forum.
Jest to cykliczna impreza odbywaj¹ca siê przy Targach
POLEKO oraz Miêdzynarodowym Zjedzie Ekologicznym, która gromadzi co roku przedstawicieli pozarz¹dowych organizacji ekologicznych. Tematyka Zielonego Forum Ka¿dorazowo wynika z aktualnych problemów pojawiaj¹cych siê w dzia³alnoci POE, nowych
trendów oraz potrzeb w sektorze edukacji ekologicznej. Wzorem ubieg³ego roku Zielone Forum zosta³o
w³¹czone w ogó³ imprez odbywaj¹cych siê pod szyldem V Salonu Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum. W tym roku Targi POLEKO odbêd¹ siê w dniach
18-21.11.2003 r
Organizator: ABRYS Sp. z o.o. ul. Zeylanda 6, 60-808
Poznañ; tel.(0-prefix) 61 847-50-90, w. 31, 32,46, fax:
(0-61)842-00-35, www.abrys.pl
ród³o: Zielone Brygady 07/03

Problem XXI wieku i ¿ywnoæ
genetycznie zmodyfikowana
22 padziernika 2003 r. w Warszawie odbêdzie siê
Konferencja pt. Problem XXI wieku i ¿ywnoæ genetycznie zmodyfikowana, organizowana przez Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Centrum Ekologii Cz³owieka i Bioetyki.
Kontakt: UKSW 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5,
tel./fax: 22 839-77-62
(ród³o: Wymiana ZIoEEiS; UKSW)

II Jurajskie Eko-spotkania Cz³owiek,
Przyroda, wiat- poszukiwanie
w³asnego miejsca
18-19 padziernik Szko³a Podstawowa w Olsztynie k/
Czêstochowy, ul. Kühna 18
(dojazd autobusami linii 58 oraz 67, przystanek pod
Dworcem PKP w Czêstochowie przy ul. Pi³sudskiego)
18.10.03 (sobota)
11.00-22.00 Warsztaty ekofeministyczno szamanistyczne Odnajdywanie dzikiej kobiety Magda Golc.
Warsztat przeznaczony jest wy³¹cznie dla Pañ po wczeniejszym zg³oszeniu udzia³u pod tel.0608-730-135.
Koszt uczestnictwa 30z³
11.00-18.00 Warsztaty wyplatania wikliny- Sylwester
Randak wstêp wolny
14.00-15.00 Ptaki drapie¿ne-biologia, ochrona, zagro¿enia- Wojciech Lewandowski, wstêp wolny
15.00-16.30 IMF,WTO i inne instytucje wiatowe- najwiêksze umowy gospodarcze, ich cele, mechanizmy,
skutecznoæ- Piotr Lewandowski, wstêp wolny
16.30-18.00 Totalitaryzm globalizacji kontra aktywnoæ
obywatelska- Szymon Surmacz, wstêp wolny
18.00-19.00 Ekologia G³êboka- Wojciech Lewandowski, wstêp wolny
19.00- ognisko i warsztaty muzyczne (bêbny, didgeridoo)- Robert Kiedrzyñski, wstêp wolny
Po ognisku istnieje mo¿liwoæ noclegu z w³asnym piworem i karimat¹.
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19.10.03 (niedziela)  wstêp wolny
10.00-11.30 Spotkanie z etnografem: Kartki z przesz³oci- Regina Rok z muzeum w Czêstochowie
11.30-13.30 Projektowany Park Narodowy  korzyci
p³yn¹ce dla gmin- prof. Hereniak z Uniwersytetu £ódzkiego.
13.30-14.00 Przerwa
14.00-15.00 Rolnictwo ekologiczne oraz ekoturystyka
sposobem wykorzystania walorów gminy Olsztyn- Stefania Kreczko z Regionalnego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Czêstochowie
15.00-17.00 Uroki turystyczne okolic Olsztyna- wycieczka po okolicy wraz z Przewodnikiem z Oddzia³u
Przewodników PTTK
Kontakt z organizatorami: Ruch Inicjatyw Spo³ecznoEkologicznych tel. 0608-730-135

John Seed odwiedzi Polskê
W padzierniku odwiedzi Polskê John Seed (Australia) z Rainforest Information Centre, bêdzie on gociem
Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Program jego pobytu:
26.10.03 Bielsko-Bia³a Ksi¹¿nica Beskidzka ul. S³owackiego 17a godz. 16.00  wyk³ad Ochrona lasów
na wiecie i g³êboka ekologia- wspó³organizator Ksi¹¿nica Beskidzka
27.10.03 Bystra k. Bielska-Bia³ej. Warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot Podstawowym celem warsztatu jest uczenie siê od przyrody oraz pomaganie jej.
Realizacja tego celu opiera siê na dzia³aniach, które
polegaj¹ na poznawaniu przyrody, nawi¹zywaniu, wzajemnych zwi¹zków miêdzy cz³owiekiem i przyrod¹, budowaniu postaw oraz motywacji do dzia³añ w obronie
Ziemi.
Chêtnych do wziêcia udzia³u w spotkaniu (wyk³ad,
warsztaty) prosimy o kontakt z biurem Pracowni na
rzecz Wszystkich Istot tel. 033 817 14 68 biuro@pracownia.org.pl

Programy
Nasza Warta
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce Stowarzyszenia
Przyjació³ Szkó³ Katolickich w Czêstochowie od 1 wrzenia 2003 r. uruchomi³o przy wspó³pracy z innymi szko³ami ponadgimnazjalnymi Stowarzyszenia, rozszerzony program edukacji ekologicznej Nasza Warta. Celem programu edukacji ekologicznej Nasza Warta jest
stworzenie miêdzyszkolnego programu badania stanów
rodowisk naturalnych na terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Projekt zak³ada tak¿e organizacjê szkolnej sieci badania parametrów rodowiska tj. powietrza,
gleby, wody na terenach, przez które przep³ywa Warta. Program bêdzie realizowany z partnerskimi szko³ami Stowarzyszenia. Kontakt do organizatora programu:
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce SPSK, ul. Okólna
113, 42-218 Czêstochowa, tel. (34) 322 24 05, e-mail:
klo@poczta.pl

ród³o: Wymiana informacji z ZIoEEiS
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Mapa Chrzecijañskich Inicjatyw
Ekologicznych w Polsce

Program edukacyjny Komitetu Ochrony
Or³ów - warsztaty

Ruch Ekologiczny w. Franciszka z Asy¿u zainicjowa³ akcjê pt. Mapa Chrzecijañskich Inicjatyw Ekologicznych w Polsce, której celami s¹:
- zebranie informacji na temat inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez parafie, klasztory, ruchy i stowarzyszenia kocielne na terenie Polski,
- stworzenie bazy danych o tych inicjatywach, umo¿liwiaj¹cej wspó³pracê i wymianê dowiadczeñ.
Wszyscy zainteresowani w³¹czeniem siê do akcji i
przes³aniem informacji o chrzecijañskich eko-dzia³aniach proszeni s¹ o kontakt ze Stanis³awem Jaromi
OFM Conv. Ruch Ekologiczny w. Franciszka z Asy¿u (REFA), 20-712 Lublin, ul. Parysa 40, e-mail:
REFA@franciszkanie.pl lub Krzysztofem Wojciechowskim, Katedra Ochrony rodowiska KUL, Al. Kranicka 102, 20-718 Lublin, e-mail: coax@wp.pl
ród³o: Dzikie ¯ycie 05/03

Adresaci: nauczyciele przyrody, biologii, geografii i
wszyscy zainteresowani tematyk¹ ekologiczn¹
Zakres tematyczny:
- ochrona dzikich ptaków
- zajêcia terenowe z wykorzystaniem obserwacji ptaków
- dzikie ptaki na edukacyjnych cie¿kach
Liczba godzin: 4
Koszt: bezp³atne
Termin i miejsce rozpoczêcia: 16 padziernika 2003
godz. 1430, Szko³a Podstawowa nr 2 w £owiczu ul. Mickiewicza 1
Zg³oszenia telefoniczne do: WODN w Skierniewicach
(46) 833-20-04

Dokonalenie nauczycieli
Edukacja przyrodniczo-lena
przedszkolaków i uczniów klas I-III
Adresat kursu: nauczyciele wychowania przedszkolnego i kszta³cenia zintegrowanego
Cele: poznanie osobliwoci przyrodniczych i walorów
edukacyjnych Lasu £agiewnickiego i lasu w Wi¹czynie; poznanie zasad nowoczesnej gospodarki lenej
oraz sposobów ochrony i pielêgnacji zasobów lenych;
nabycie umiejêtnoci stosowania praktycznych form
edukacji ekologicznej w terenie poprzez twórcze wykorzystanie cie¿ek przyrodniczo-lenych
Termin: X 2003 r. Miejsce realizacji: WODN - £ód, Las
£agiewnicki, las w Wi¹czyniu.
Liczba godzin: 20, Liczba miejsc: 25
Planowana odp³atnoæ: 50 z³
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wólczañska 202, 90-531 £ód
tel. (42) 636 81 83, 636 83 91, fax. (42) 636 16 89

Rozwój zrównowa¿ony w programach
nauczania przyrody, biologii i geografii
Adresaci: nauczyciele przyrody, biologii, geografii i informatyki
Zakres tematyczny:
- Modu³ I  program edukacyjny Zielony Pakiet  rozwój zrównowa¿ony wyzwaniem dla ca³ej ludzkoci.
- Modu³ II  internet w edukacji dla zrównowa¿onego
rozwoju.
Czas trwania: 2 dni (16 h)
Koszt: 20 z³ (posi³ek, zajêcia w pracowni komputerowej, materia³y edukacyjne)
Termin i miejsce rozpoczêcia: 24.10.2003 r. od godz.
12.00 w SP nr 4 w Skierniewicach, ul. Jasna 30
Zg³oszenia telefoniczne do: WODN w Skierniewicach
tel. (46) 833-20-04 w terminie do 10.10.2003 r. (liczba
miejsc ograniczona).
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Projekt Edukacyjny Makrokosmos 
podniebny taniec Ptaki ponad
podzia³ami
Adresaci: wszyscy zainteresowani filmem Makrokosmos i tematyk¹ ornitologiczn¹ i ekologiczn¹, szczególnie nauczyciele przyrody, biologii, geografii, a tak¿e
innych przedmiotów
Zakres tematyczny:
- Ptaki ponad podzia³ami  zw³aszcza w edukacji
- Z historii naturalnej latania nad krajobrazami
- Makrokosmos  przestrzeñ ludzka i ptasia
- Sk¹d ptaki wiedz¹, dok¹d lecieæ?  pytanie fizyka
- Ptaki ludziom, ludzie ptakom. Szanse wspó³¿ycia na
ma³ej planecie
- Makrokosmos na edukacyjnych cie¿kach
Liczba godzin: 4
Koszt: forma bezp³atna
Termin i miejsce rozpoczêcia: 27 padziernik 2003 godz.
13.30, Kino Bzura, ul. Pijarska 1, £owicz
Zg³oszenia telefoniczne do: ODN w Skierniewicach (46)
833-20-04, Dom Kultury (46) 837- 40-01, 837-39-31

Konferencja miêdzyprzedmiotowa Jak
¿yæ zdrowo i bezpiecznie
Adresaci: nauczyciele przyrody, biologii, ekologii, ochrony rodowiska wszystkich typów szkó³ i placówek owiatowych powiatów: skierniewickiego, ³owickiego, rawskiego i brzeziñskiego
Zakres tematyczny:
- wychowanie do bezpieczeñstwa w szkole lub placówce owiatowej,
- program Ró¿owa wst¹¿eczka
- promocja zdrowia jako element programu wychowawczego szko³y,
- prezentacja dowiadczeñ lekarzy, pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach, £owiczu i Rawie Mazowieckiej.
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 z³otych (obiad, materia³y edukacyjne)
Termin i miejsce rozpoczêcia: 15 listopada 2003 r. (sobota) od godz. 10.00 w Gimnazjum w Popowie k. £owicza

Zg³oszenia telefoniczne do: WODN w Skierniewicach
tel. (46) 833-20-04 do dnia 31.10.2003 r.
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Metoda projektów w edukacji
prozdrowotnej
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, szkó³
podstawowychi gimnazjów promuj¹cych zdrowie
Zakres tematyczny:
- Edukacja zdrowotna w Szkole Promuj¹cej Zdrowie 
podstawowe za³o¿enia, strategie i metody edukacji,
- Metoda projektów jako sposób realizacji edukacji prozdrowotnej
- Ewaluacja w edukacji prozdrowotnej.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 z³otych (kawa, herbata)
Termin i miejsce rozpoczêcia: Po zebraniu grupy
Zg³oszenia telefoniczne do: sekretariat WODN w Skierniewicach, tel. (46) 833-20-04
Uwaga!: Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ do 15.X.2003 r.
Informacje na temat ww. formy mo¿na uzyskaæ u p. Izabeli Pawluk  konsultanta WODN w Skierniewicach,
tel. (46) 833-20-04 w. 45.

Warsztaty ,,Zielony pakiet
dla nauczycieli gimnazjum.
Zapraszamy na warsztaty metodyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych pt. Zielony Pakiet.
Zielony Pakiet przygotowany zosta³ przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europê rodkow¹ i
Wschodni¹ przy wspó³pracy polskich nauczycieli, instruktorów i ekologów. W sk³ad pakietu wchodz¹: ksi¹¿ka ze scenariuszami i kartami pracy, CD-ROM, kaseta
video, gra dydaktyczna oraz plakaty. Celem szkolenia
jest zapoznanie uczestników z treciami zawartymi w
poszczególnych elementach pakietu oraz mo¿liwoci¹
wykorzystania ich na zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Ze wzglêdu na charakter szkolenia w szkoleniu uczestniczyæ powinno minimum 2 nauczycieli z jednej placówki. Szko³a otrzyma wy¿ej wymieniony pakiet do wykorzystania w macierzystej placówce. Ka¿dy uczestnik
otrzyma dodatkowo materia³y edukacyjne: publikacje
dotycz¹ce edukacji ekologicznej oraz materia³y pomocnicze. Uczestnicy otrzymaj¹ zawiadczenia o ukoñczeniu warsztatów.
Omiogodzinne warsztaty (dofinansowane przez WFOiGW) bêd¹ przeprowadzone w trzech terminach:
I. 25 padziernika 2003 dla powiatu zgierskiego (w Zgierzu)
II. 8 listopada 2003 dla szkó³ z rejonu £odzi
III. 27 listopada 2003 dla pozosta³ych chêtnych (w £odzi)
Koszt warsztatów wraz z materia³ami i poczêstunkiem
wynosi 35 z³ od osoby. Wydanie zestawu zosta³o dofinansowane przez TOYOTÊ oraz NFOiGW.
Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 lub e-mailem biuro@feer.edu.pl. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji w siedzibie FEER
£ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax 630 17 49
e-mail: biuro@feer.edu.pl
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Moje rodowisko - Bli¿ej Europy
"Moje rodowisko" to ogólnopolski program edukacji
ekologicznej dla gimnazjów, obejmuj¹cy szczegó³owe
opracowanie wszystkich cie¿ek miêdzyprzedmiotowych (zgodny z podstaw¹ programow¹ MENiS z 2002
r.) Opracowanie dotyczy zarówno materia³ów informacyjnych, jak równie¿ szeregu narzêdzi u³atwiaj¹cych
prowadzenie zajêæ z danego obszaru tematycznego
oraz przyk³adowych scenariuszy.
"Moje rodowisko - Bli¿ej Europy" to warsztaty nt. edukacji europejskiej w powi¹zaniu z edukacj¹ ekologiczn¹. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z szeregiem istotnych
aspektów ochrony rodowiska w Europie, walorów Polski wobec wejcia naszego kraju do UE. Zagadnienia
opisane w publikacji "Bli¿ej Europy" w postaci scenariuszy wraz z materia³ami pomocniczymi s¹ dostosowane do realizacji na ró¿nych przedmiotach. Wraz z
ksi¹¿k¹ uczestnicy otrzymaj¹ CD z filmami z cyklu "Bli¿ej Europy. wiat wokó³ nas", które stanowi¹ uzupe³nienie scenariuszy i niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do
uatrakcyjnienia zajêæ edukacyjnych. Temu samemu
celowi s³u¿¹ proponowane aktywne metody pracy z
uczniem.
Uczestnicy otrzymuj¹ zawiadczenie o ukoñczeniu kursu.
W zajêciach powinno uczestniczyæ z jednej szko³y co
najmniej 2 nauczycieli, ze wzglêdu na jak najlepsze
wykorzystanie wiedzy i wprowadzenie programu w swojej szkole.
Warsztaty odbêd¹ siê w £odzi, ul. Wiêckowskiego 33,
20 listopada w godz. 15.00 - 19.00
Program jest dofinansowany przez NFOiGW. Odp³atnoæ za warsztaty wynosi 35 z³ od osoby.
Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 lub e-mailem biuro@feer.edu.pl. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji w siedzibie FEER
£ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax 630 17 49
e-mail: biuro@feer.edu.pl
Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 lub e-mailem edukacja@feer.edu.pl. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.

Konkursy
Kolory jesieni
Konkurs fotograficzny organizowany przez redakcjê
Zielonej Ligi w dwóch kategoriach: Reporta¿ Wakacyjny, Kolory Jesieni. Adresowany jest do uczniów
wykazuj¹cych siê wra¿liwoci¹ na otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ. W obydwu kategoriach, do konkursu przyjmowane s¹ 2-6 zdjêæ nades³anych do dnia 31.10.2003 r.
na adres redakcji. Kontakt: 40-953 Katowice, ul. M³yñska 1, tel./fax (32) 253 90 91, www.gow.com.pl, info@gow.com.pl Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje siê we wrzeniowym czasopimie Zielona Liga.
ród³o: Zielona Liga 09/03
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Zielona butelka

Konkurs Aury na scenariusz lekcji

Konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych 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. Konkurs sk³ada siê z dwóch niezale¿nych czêci:

Ogólnopolski konkurs na najlepsze scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w
szkole og³asza redakcja Aury. Celem konkursu jest
zachêcenie nauczycieli ró¿nych przedmiotów oraz
cz³onków organizacji pozarz¹dowych, pracowników
orodków dydaktycznych itp. do opracowania scenariuszy integruj¹cych problematykê ekologiczn¹ z dzia³aniami wychowawczymi wród dzieci i m³odzie¿y. Opracowane scenariusze powinny dotyczyæ jednego z etapów edukacji szkolnej:
- klasy I-II szko³y podstawowej,
- klasy IV-VI szko³y podstawowej,
- gimnazjum,
- szko³y ponadgimnazjalne.
Najlepsze prace bêd¹ wydrukowane w ca³oci lub we
fragmentach w postaci osobnej publikacji za³¹czonej
do miesiêcznika Aura w 2004r. Szczegó³owe informacje na temat konkursu znajduj¹ siê na stronie www.aura.krakow.pl oraz w Dodatku Ekologicznym dla Szkó³
nr 108 (Aura 09/03).
ród³o: DN w NFOiGW

Konkurs dystrybucyjny dla gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych.
Szko³y, bior¹ce udzia³ w konkursie otrzymaj¹ pismo
przewodnie do spo¿ywczych placówek handlowych
oraz komplet edukacyjny (naklejka, wywieszka, plakat,
kolorowy folder). Zadaniem szko³y jest dostarczenie
tych materia³ów do jak najwiêkszej iloci sklepów. Zwyciê¿y szko³a, która zbierze najwiêksz¹ iloæ potwierdzeñ
odbioru kompletów edukacyjnych przez sklepy. Warunkiem udzia³u klasy w konkursie jest przes³anie pisemnego zg³oszenia konkursowego na adres: 90-734 £ód,
ul. Wiêckowskiego 33 p.310. Powinno ono zawieraæ
nastêpuj¹ce informacje: nazwa i adres szko³y z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela prowadz¹cego,
informacja o liczbie uczestników (nie wiêcej ni¿ 30
osób), iloæ oczekiwanych pakietów dystrybucyjnych i
proponowanego miejsca ich odbioru (do wyboru: £ód,
Piotrków, Skierniewice, Tomaszów Maz., Sieradz, Poddêbice, Turek). Poniewa¿ iloæ kompletów jest ograniczona, organizatorzy nie gwarantuj¹ ich wszystkim
chêtnym. O otrzymaniu materia³ów bêdzie decydowa³a
kolejnoæ zg³oszenia siê do siedzib organizatorów.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkó³
podstawowych.
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.
Nagrodami w konkursie dystrybucyjnym dla gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych s¹ wycieczki i seanse kinowe, a w konkursie plastycznym: aparaty fotograficzne oraz filmy. Wrêczone równie¿ zostan¹ dodatkowe
nagrody: ksi¹¿ki i bawe³niane.
Informacje o konkursie, wzory zg³oszeñ i dokumentacji
znaleæ mo¿na na stronie internetowej:
www.zrodla.most.org.pl.
Informacji udziela Ma³gorzata widerek tel. 0 503 733
770, e-mail: gosia@feer.edu.pl
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mieci mniej - Ziemi l¿ej
Konkurs na scenariusze zajêæ dydaktycznych organizowany przez ROEE w Krakowie w ramach programu edukacyjnego dotycz¹cego racjonalnej gospodarki odpadami mieci mniej - Ziemi l¿ej. Celem konkursu jest zebranie i opublikowanie na stronach internetowych scenariuszy opracowanych przez nauczycieli ró¿nych przedmiotów a dotycz¹cych sposobów i metod przeciwdzia³ania lokalnemu zanieczyszczeniu rodowiska odpadami.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ nauczyciele - indywidualnie lub zbiorowo. Wymagania dot. scenariusza: treæ
scenariusza musi byæ spójna z Rozporz¹dzeniem MEN
w sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego
dla odpowiedniego etapu edukacji. Przedmiotem konkursu s¹ scenariusze dot. 2 etapów:
a. nauczanie zintegrowane - klasy I-II szko³y podstawowej,
b. nauczanie blokowe - klasy IV-VI szko³y podstawowej,
c. gimnazjum.
W konkursie mog¹ braæ udzia³ prace, które nie by³y
publikowane i nie s¹ przyjête do druku. Pracê nale¿y
opatrzyæ god³em i przes³aæ do dnia do 31.10. 2003 r.
na adres: ROEE w Krakowie,
ul Lubicz 46, 31-512 Kraków tel/fax (012) 421 67 96
e-mail: roee@roee.org.pl www.roee.org.pl

Makrokosmos - Z ptakami dooko³a
wiata
Jeli lubisz robiæ zdjêcia i kochasz przyrodê we udzia³ w
naszym konkursie. Zrób jedno lub dwa ciekawe zdjêcia
ptaków...i wygraj zestawy do fotografii cyfrowej FujiFilm
Uczestnicy konkursu startuj¹ w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i m³odzie¿ do lat 14 oraz m³odzie¿ powy¿ej 14 lat i doroli. W ka¿dej kategorii przyznane bêd¹
3 g³ówne nagrody oraz 5 nagród dodatkowych.
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Od uczestnika wymaga siê podania takich informacji jak
miejsce, czas i sytuacja, w której zdjêcie zosta³o zrobione oraz opisu przyk³adowych zagro¿eñ ekologicznych
wynikaj¹cych z dzia³alnoci cz³owieka oraz mo¿liwoci
ochrony prezentowanego gatunku i jego rodowiska.
Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ 1 lub 2 zdjêcia. Zestawy 2 zdjêciowe traktowane bêd¹ jako jedna praca. W
konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ prace dotychczas nigdzie
nie publikowane. Technika prac fotograficznych jest
dowolna. Prace przyjmowane bêd¹ w postaci tradycyjnych powiêkszeñ na papierze fotograficznym w formacie min. 15x21 cm (z konkursu wykluczone s¹ slajdy).
Prace nie mog¹ byæ oprawione. Prace nale¿y nadsy³aæ
w usztywnionych kopertach, zabezpieczaj¹cych przed
zniszczeniem w nieprzekraczalnym terminie do 17 padziernika 2003 (decyduje data stempla pocztowego) na
adres: Uniwersyteckie Centrum Badañ nad rodowiskiem Przyrodniczym
02-089 Warszawa, ul. ¯wirki i Wigury 93
Zasady konkursu i szczegó³owy regulamin dostêpne s¹
na nastêpuj¹cych stronach internetowych:
www.makrokosmos.pl oraz www.fujifilm.pl

Filmy

Dziobem i Pazurem

Prawdziwe ¿ycie ptaków film Krystiana Matyska wydany na kasecie VHS i DVD, z dokumentaln¹ dok³adnoci¹ ukazuje krwaw¹ drapie¿noæ i urzekaj¹ce piêkno
wiata ptaków. ¯ycie ptaków przedstawione w tym filmie nie polega na tañcach godowych o zachodzie s³oñca i idyllicznych scenach karmienia m³odych. To zapis
brutalnej walki o przetrwanie, w której wygra najsilniejszy. Film opowiedziany niczym thriller, w którym przedstawiono walkê kruków z drapie¿nikami o zwierzêc¹
padlinê, polowanie or³a przedniego, atak bielików na
koloniê kormoranów, tañce godowe cietrzewi, walki terytorialne ¿urawi, rodzinê puchaczy przy gniedzie. Film
ten objecha³ krajowe i zagraniczne festiwale, zdobywaj¹c nagrody: Grand Prix MFF Przyrodniczych Enviro Film 2003 w Bañskiej Bystrzycy, Nagroda jury MFF
Ornitologicznych w Menigoute, Grand Prix i Puchar
Prezydenta RP, FF Ekologicznych EKOFILM 2002 w
Nowogardzie Szczeciñskim oraz znakomite recenzje
w presti¿owych pismach.
Kontakt: Visio Film Distribution Company - Dzia³ Handlowy, 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 78, tel. (22) 838
26 68, tel./fax: (0-*)22 838 91 31.

Dzikie Karpaty
Nowy film Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Re¿yser
Marcin Krzy¿añski. Jest to film o dzikich i magicznych
górach. Mo¿na w nim znaleæ zarówno g³ówne za³o¿enia przed jakimi wspó³czenie stoi ten obszar, jak i konkretne sposoby na ratowanie tych miejsc. Film nale¿y
traktowaæ jako g³os w dyskusji na temat przysz³oci
Karpat, pokazuje bowiem, co tracimy buduj¹c du¿e inwestycje w niedostêpnych do tej pory w górach.
Kontakt: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra tel. (33) 817 14 68.
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Publikacje
Ochrona or³ów i innych ptaków
drapie¿nych
W ramach projektu Ochrona or³ów i innych ptaków
drapie¿nych w Polsce zosta³y wydane kolejne broszury
dotycz¹ce wybranych gatunków ptaków drapie¿nych:
Kania Ruda, Kania Czarna, Puchacz, które wchodz¹
w sk³ad pakietu edukacyjnego, dziêki któremu mo¿na
w przystêpny sposób przedstawiæ sytuacjê ptaków drapie¿nych w Polsce, przybli¿yæ ich rolê w przyrodzie
oraz zachêciæ uczniów do wspó³pracy z Komitetem
Ochrony Or³ów (KOO) oraz innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ ptaków w naszym kraju.
Wydawca: KOO, skr. Poczt.55; 10-001 Olsztyn 1;
tel./fax.: (89) 535 32 54, e-mail: koo@free.ngo.pl ;
www.free.ngo.pl/koo
ród³o: DN w NFOiGW

Ró¿norodnoæ biologiczna w Polsce
Edukacyjny program multimedialny, w którym przedstawione s¹ zagadnienia zwi¹zane z bogactwem i ró¿norodnoci¹ otaczaj¹cej nas przyrody - pocz¹wszy od
zasobów genowych populacji, poprzez bogactwo gatunkowe flory i fauny, a skoñczywszy na ró¿norodnoci ekosystemów i krajobrazów. Program odkrywa tajemnice niezwyk³ej ró¿norodnoci biologicznej naszego kraju, uczy rozpoznawaæ wybrane gatunki rolin i
zwierz¹t, pozwala poznaæ najcenniejsze polskie ekosystemy, formy ochrony przyrody oraz najciekawsze
obszary chronione w naszym kraju. Ponadto zawiera
informacje o obszarach wiatowego dziedzictwa przyrodniczego znajduj¹cych siê na terenie Polski oraz
informacje o ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 w ramach, której po naszym
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej objête bêd¹ ochron¹ ostoje ptaków oraz najcenniejsze siedliska, wraz z
ich bogactwem gatunkowym, znajduj¹ce siê w Polsce. Program uczy równie¿ prowadziæ obserwacje
przyrodnicze oraz zapoznaje z metodami aktywnego
dzia³ania na rzecz ochrony ró¿norodnoci biologicznej. Pozwala poznaæ istotê procesów rz¹dz¹cych zjawiskami przyrodniczymi. Przedstawia, w jaki sposób
cz³owiek i skutki jego dzia³alnoci wp³ywaj¹ na stan
rodowiska przyrodniczego i jakie dzia³ania s¹ podejmowane, aby tym skutkom zaradziæ. Program zosta³
wyposa¿ony w szereg ciekawych modu³ów, interesuj¹ce teksty ilustrowane s¹ licznymi zdjêciami, rycinami, animacjami, filmami oraz mapami. Zawiera specjalnie przygotowane scenariusze badañ terenowych
dla m³odzie¿y i nauczycieli, zbiór quizów i gier przyrodniczych, plansz z wybranymi gatunkami rolin i
zwierz¹t oraz s³ownik definicji pojêæ z zakresu biologii, ekologii, ochrony przyrody i geografii.
Koncepcja i opracowanie: UNEP/GRID-Warszawa.
Wydawca: Centrum Informacji o rodowisku UNEP/
GRID-Warszawa, ul. Sobieszynska 8, 00-764 Warszawa, http://www.gridw.pl
ród³o: DN w NFOiGW)
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Tworzymy szko³ê przyjazna rodowisku

Czyn roku na rzecz ochrony lasów

Autor: Joanna Angiel. Jest to poradnik stanowi¹cy integraln¹ czêæ Programu ekozespo³ów - m³odzie¿owej
kampanii ekologicznego stylu ¿ycia Razem chronimy
Ziemiê. W poradniku wykorzystano dowiadczenia
szkó³ kilku regionów Polski, uczestnicz¹cych w ostatnich latach w m³odzie¿owej kampanii ekologicznego
stylu ¿ycia Fundacji Global Action Plan (GAP) Polska Programie ekozespo³ów. Publikacja zawiera pomys³y
edukacyjne zwi¹zane z czynn¹ edukacj¹ ekologiczn¹,
które mo¿na zastosowaæ w szkole i spo³ecznoci lokalnej. Jest adresowana do tych nauczycieli, którzy pragn¹ wp³ywaæ na postawy uczniowskie, wyra¿aj¹ce siê
w systematycznych dzia³aniach na rzecz rodowiska.
Projekt szko³y przyjaznej rodowisku mo¿na prowadziæ
w ka¿dej placówce. Mo¿e on staæ siê narzêdziem w
ca³ociowym zarz¹dzaniu szko³¹ i aktywizacji uczniów.
Wydawca: Fundacja GAP Polska - Plan Globalnego
Dzia³ania na rzecz Ziemi. Kontakt: ul. Sokola 30, 05807 Podkowa Lena, tel.(0-*)22 729 17 15; e-mail:
gappl@medianet.pl ;
Olsztyñskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy
WMODN, ul. G³owackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. (89)
533 47 63, E-mail: ocee@wmodn.olsztyn.pl

Stowarzyszenie 'Olszówka' w imieniu s³owackiej Fundacji 'Zelena nadej' zaprasza do udzia³u w V edycji konkursu 'Czyn roku na rzecz ochrony lasów 2002'. Ostateczny termin przyjmowania zg³oszeñ mija 31 padziernika 2003. W konkursie bêd¹ oceniane dzia³ania pojedynczych osób, które przyczyni³y siê do ochrony lasów.
Ocenie bêd¹ poddane bezporednie dzia³ania na rzecz
ochrony konkretnych miejsc, jak równie¿ te, które s³u¿¹ tworzeniu administracyjnych i prawnych warunków
dla tej ochrony. Poza konkretnymi czynami do konkursu bêd¹ równie¿ nominowane d³ugotrwa³e aktywnoci,
które w sposób jednoznaczny przyczyniaj¹ siê do ochrony lasów. Zg³aszaæ kandydatów mo¿e ka¿dy. Do nagrody mog¹ byæ typowani zwykli obywatele, cz³onkowie organizacji pozarz¹dowych, pracownicy urzêdów
pañstwowych, samorz¹du lokalnego, specjalici zajmuj¹cy siê lasem poza zakresem swoich obowi¹zków s³u¿bowych. Nagrody bêd¹ przyznawane tylko konkretnym
osobom, a nie organizacjom czy instytucjom. Ich wartoæ bêdzie nastêpuj¹ca: 8000 koron s³owackich za I
miejsce, 5000 za drugie, a 3000 za III miejsce.
Nominacje mo¿na zg³aszaæ pisemnie - poczt¹, faxem,
albo e-mailem na adres: Nadacia Zelena nadej, 082 13
Tulcik 27, tel./fax: 00421 51 77 89 138, main@gpf.sk.
Kontakt w Polsce: Stowarzyszenie "Olszówka", tel. 033
81 61 196, e-mail: olszowka@free.ngo.pl.
Nominacja powinna zawieraæ krótki, ale dok³adny opis
czynu z jasno okrelonym jego wp³ywem na ochronê
lasu, dok³adny adres kontaktowy (w miarê mo¿liwoci
z numerem telefonu i adresem e-mail) nominuj¹cego i
nominowanego. Ostateczny termin przyjmowania zg³oszeñ mija 31 padziernika 2003. Wyniki konkursu bêd¹
og³oszone w listopadzie tego roku na konferencji prasowej w Preszowie (S³owacja).

ród³o: DN w NFOiGW

mieci mniej - Ziemi l¿ej
Pakiet edukacyjny Autor: El¿bieta Tyralska-Wojtycza.
Zosta³ on opracowany w ramach projektu edukacyjnego mieci mniej - Ziemi l¿ej koordynowanego przez
Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie. Zawiera program edukacyjny, gry, zabawy, æwiczenia oraz planszê edukacyjn¹ ze znakami graficznymi
wystêpuj¹cymi na towarach. Materia³ skierowany jest
do nauczycieli i uczniów na ró¿nych poziomach nauczania i wychowania zaczynaj¹c od nauczania zintegrowanego a na szkole ponadgimnazjalnej koñcz¹c. Przedstawiony w publikacji program wskazuje mo¿liwoci
wprowadzenia zagadnieñ dotycz¹cych odpadów do
ró¿nych przedmiotów,
z zachowaniem funkcjonuj¹cego w naszym szkolnictwie multidyscyplinarnego systemu edukacji rodowiskowej. Ponadto pakiet obejmuje propozycje zajêæ w
dziedzinie edukacji na rzecz ograniczenia iloci odpadów wytwarzanych przez ka¿dego z nas w ¿yciu codziennym, podniesienia poziomu wiedzy na ten temat,
kszta³towania w³aciwych postaw i nawyków oraz zdobywania praktycznych umiejêtnoci, zgodnych z ogólnie obowi¹zuj¹c¹ hierarchi¹ postêpowania z odpadami. Znaczna czêæ zagadnieñ przeznaczona jest do
realizacji w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Jednak wiêkszoæ tych propozycji mo¿e te¿ byæ realizowana w szko³ach ponadgimnazjalnych.
Wydawca: Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej
w Krakowie. Kontakt: ul. Lubisz 46, 31-512 Kraków, tel.
(12) 421 67 96, 429 53 72; e-mail: roee@roee.org.pl ;
http://www.roee.org.pl

ród³o: DN w NFOiGW
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Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo informator
Edukacja ekologiczna w regionie ³ódzkim, Periodyk
Empatia oraz Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz autorstwa Piotra Szkudlarka orza pocztówki wydane przez Park Narodowy Gór Sto³owych.

Edukacyjny Kameleon
Informator o Edukacji Ekologicznej
Wydawca: Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju
oraz Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
Adres redakcji: ODE ród³a, Wiêckowskiego 33 pok. 310,
90-408 £ód, tel./fax (42) 632 03 11, fax. 630 17 49;
gosia@feer.edu.pl
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