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Programy, wydarzenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprasza do udzia³u w
kampanii promuj¹cej opakowania zwrotne («sprz¹tanie u ród³a» zamiast «sprz¹tania wiata»).
Kampania ma na celu przekonanie konsumentów do
wybierania opakowañ zwrotnych poprzez przygotowane pakiety informacyjne, które s¹ skierowane do placówek handlowych posiadaj¹cych w swojej ofercie napoje w opakowaniach wielo- i jednorazowych. W czasie jej trwania jest promowany znak graficzny (logo Zielona Butelka ), którym oznaczane s¹ sklepy posiadaj¹ce w ofercie napoje w opakowaniach zwrotnych. W
materia³ach informacyjnych i reklamach konsumenci s¹
namawiani do korzystania w pierwszej kolejnoci z takich sklepów.
Te dzia³ania zak³adaj¹ czêciowe wyrêczenie placówek
handlowych w realizacji ustawowego obowi¹zku informowania kupuj¹cych o: dostêpnych systemach zwrotu, zbiorki i odzysku, w tym recyklingu, w³aciwego postêpowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia
symboli stosowanych na opakowaniach poprzez przygotowanie dla nich odpowiednich wywieszek, a przez
to przekazanie szerszej (i rzetelnej :-) informacji o opakowaniach wielorazowych, co powinno przyczyniæ siê
do wzrostu wiadomoci ekologicznej konsumentów.
Po pakiety informacyjne mo¿na zg³aszaæ siê do organizacji - koordynatorów regionalnych.
W województwie ³ódzkim program koordynuje:
Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
ul. Wiêckowskiego 33, p. 310
90-734 £ód
tel. (42) 632 03 11
kom. 0 503 733 770
fax (42) 630 17 49
Wiêcej informacji o konkursie
Zielone butelka
w dziale konkursy.

Aktualnoci, ciekawostki
Bêdzie zapotrzebowanie na makulaturê
Eksportowany z Polski papier trafia przede wszystkim
na rynki krajów UE oraz do Chin. Specjalici z bran¿y
oceniaj¹, ¿e wkrótce wzronie te¿ zapotrzebowanie na
ten produkt na rynku krajowym, ale bêdzie on dotyczy³
papierów zawieraj¹cych makulaturê.
Takie bowiem bêd¹ wymagania dyrektywy UE nak³adaj¹cej na kraje cz³onkowskie obowi¹zek podniesienia
wskanika recyklingu odpadków opakowaniowych. Jak
dot¹d, papiery makulaturowe s¹ do Polski importowane z Niemiec, Austrii, Holandii, Wêgier, Litwy, S³owacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Spadek produkcji przemys³owej na wiecie spowodowa³, ¿e zapotrzebowanie na opakowania zmniejszy³o
siê w ostatnich latach. Odczuli to przede wszystkim
producenci tektury falistej, na któr¹ zapotrzebowanie
od 2000 r. w³aciwie siê nie zmienia i wynosi w Europie 36-37 mld mkw. (19-20 mln ton), a na najbli¿sze
latach jest szacowane na 22 mln ton rocznie. Analitycy
przewiduj¹, ¿e do 2005 r. zapotrzebowanie na tekturê
falist¹ zwiêkszy siê o 25 proc., a do 2010 r. a¿ o 70
proc.
W Polsce od 1997 r. produkcja tektury falistej zwiêkszy³a siê o 60 proc. i aktualnie rocznie wynosi ok. 17
kg/mieszkañca (w zachodniej Europie  37,8 kg). W
2002 r. by³o w Polsce 37 producentów tektury falistej.
Najwiêkszy  Frantschach wiecie  zaspokaja prawie 3/4 krajowych potrzeb, a Intercell w Ostro³êce  19
proc. 35 pozosta³ych firm ma 7 proc. udzia³ w rynku.
Mimo to ¿e produkcja jest bardzo rozdrobniona, nie
zanosi siê na fuzje przedsiêbiorstw w tym sektorze,
natomiast przedsiêbiorstwa z kapita³em zagranicznym
z uwag¹ obserwuj¹, w jakiej kondycji s¹ ma³e zak³ady,
licz¹c, w razie upad³oci, na ich ³atwe przejêcie. Polskim rynkiem jest coraz powa¿niej zainteresowany austriacki Model-Holding, firma, która wesz³a na nasz rynek na pocz¹tku lat 90., oferuj¹c opakowania z tektury
falistej.

W styczniu 1998 r. w Bi³goraju zaczê³a siê produkcja
tektury falistej i opakowañ w nowo wybudowanej firmie
Model Opakowania sp. z o.o. Rok póniej otwarto 
pierwszy w Polsce  Pack Shop ze standardowymi opakowaniami i materia³ami pomocniczymi
(pud³a z tektury falistej i litej i tektura
falista w rolach). W po³owie ubieg³ego
roku firma przejê³a Tek-Pak w podwarszawskim Czosnowie. Do koñca 2002
r. holding zainwestowa³ w Polsce prawie 72 mln z³, a d³ugookresowa strategia zak³ada dalsz¹ modernizacjê zak³adu w
Czosnowie i zwiêkszenie potencja³u produkcyjnego w Bi³goraju. Polskie zak³ady koncernu Model produkuj¹ przede wszystkim dla
krajowych odbiorców, s¹ te¿ przyczó³kiem do
ekspansji holdingu na wschód.
Lech Piesik
Materia³ pochodzi z Gazety Prawnej - Aktualnoci: Nr 207 (1063) czwartek 23 padziernika 2003 r.

Domy w PETów
Plastikowe butelki po napojach materia³em budowlanym? Owszem. Prze³omow¹ technologiê ich przetwarzania opracowali naukowcy z Politechniki Krakowskiej.
Nowy materia³ jest wytrzyma³y jak beton
Plastikowa butelka po wodzie mineralnej sta³a siê najbardziej uci¹¿liwym mieciem XX wieku. Jak obliczyli
naukowcy, w naturalny sposób rozk³ada³aby siê nawet
przez 500 lat! Polacy w ci¹gu roku opró¿niaj¹ prawie
trzy miliardy tych butelek. Taka góra odpadów zape³ni³aby przynajmniej dwa Pa³ace Kultury. Tylko 10-15 proc.
przerabia siê na granulaty, z których nastêpnie produkowane s¹ folie i tamy opakowaniowe.
- To kosztowne metody przetwarzania, wymagaj¹
oczyszczonych, posegregowanych odpadów. My szukalimy taniego i skutecznego sposobu recyklingu - od
odpadu do nowego u¿ytecznego produktu - wyjania
Jerzy Polaczek z Politechniki Krakowskiej.
Prace nad technologi¹ ruszy³y w 2001 r. w Samodzielnej Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych
PK. Kierowa³ nimi dr Polaczek. - Trudno w to uwierzyæ,
ale metoda naprawdê jest prosta jak konstrukcja cepa
- ¿artuje.
Butelki s¹ zgniatane i mielone na kilkucentymetrowe
p³atki. Potem dodaje siê do nich klej. Powstaje jednolita masa, któr¹ prasuje siê w formach. - ¯adne specjalistyczne formy. Wystarcz¹
lekkie konstrukcje z
metalu albo drewna - przekon u j e
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naukowiec. Potrzeba do tego stosunkowo niewiele
energii. Metoda nie wymaga te¿ kosztownego segregowania, mycia i osuszania butelek. Wystarczy oko³o
100-150 tys. z³otych oraz sta³e ród³o odpadów. Nowy
materia³ ³¹czy wyj¹tkow¹ odpornoæ na ciskanie ze
zdolnoci¹ przepuszczania wody. Naukowcy odkryli
równie¿, ¿e p³yta z niego wykonana, tzw. IZOPET-R,
poch³ania fale dwiêkowe.
Z butelek po napojach mo¿na wytwarzaæ p³yty do stabilizacji gruntu - na przyk³ad na skarpach. Materia³ stosuje siê do ocieplania cian budynków, fundamentów,
dachów, tarasów, posadzek. Wzmacnia siê nimi pod³o¿e nara¿one na du¿y nacisk: parkingi, gara¿e, drogi
dojazdowe. Budowlañcy sugeruj¹, ¿e nowe p³yty mog³yby zast¹piæ styropian stosowany dotychczas do ocieplania cian piwnic. - Sam materia³, choæ przepuszcza
wodê, nie nasi¹ka ni¹. Pozwala na oddychanie cian
- przekonuje Jerzy Polaczek. Wytrzyma³oæ p³yt zaskoczy³a nawet naukowców. Próbki poddawane na zmianê zamra¿aniu i zraszaniu wod¹ nie utraci³y swoich
w³aciwoci. Przy odpowiedniej gêstoci p³yty uda³o siê
uzyskaæ materia³ wytrzyma³y jak beton!
Na metr kwadratowy p³yty o gruboci 10 cm zu¿ywa
siê oko³o 750 butelek. Na docieplenie cian piwnicy
niewielkiego domku jednorodzinnego trzeba mieæ ich
oko³o 28 tys.
Gdyby produkcja p³yt ruszy³a w kraju pe³na par¹, uda³oby siê przetworzyæ nawet 80 proc. ze 150 tys. ton
butelek, które rocznie trafiaj¹ na wysypiska komunalne
w ca³ym kraju.
- My wiemy, ¿e to rewolucyjne odkrycie. Na pocz¹tek
próbowalimy nim zainteresowaæ w³adze Ma³opolski.
Napisa³em list do marsza³ka, nie dosta³em jednak konkretnej odpowiedzi - narzeka dr Polaczek. Tymczasem
now¹ technologi¹ zainteresowali siê ju¿ W³osi, Rosjanie, Francuzi, Grecy. Licencje na produkcje p³yty IZOPET-R chce kupiæ m.in. Kreta, która ma ogromne problemy z butelkami pozostawianymi przez turystów. Naukowcy z Politechniki otrzymali grant z Komitetu Badañ Naukowych i subwencjê ze rodków Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej. Wkrótce rusz¹ z próbn¹ produkcj¹ p³yt. Technologiê ju¿ zg³osili do urzêdu patentowego. Pozosta³o tylko opracowanie know-how.
Twórcami opisanej technologii s¹ obok dr.
Jerzego Polaczka prof. Jan Pielichowski,
dr Jolanta Polaczek i mgr Piotr Przybek.
¯ród³o: www.gazeta.pl, autor: Magdalena Kula
PET - co to jest?
PET - (politereftalan etylenu) surowiec
w latach 50. i 60. stosowany do wyrobu folii, od po³owy
lat 80. wykorzystywany g³ównie do produkcji butelek
na napoje. Wed³ug danych PETCORE - organizacji monitoruj¹cej recykling PET w Europie - w 2000 roku do
produkcji opakowañ wykorzystano a¿ 1,5 mln ton tego
tworzywa. Zaledwie 270 tys. ton odpadów PET uda³o
siê przetworzyæ. (mk)
ród³o: www.gazeta.pl
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Co zjedz¹ zim¹ bia³owieskie ¿ubry?
400 ton siana i sianokiszonki, 50 ton buraków, 20 ton
kukurydzy, 7 ton ¿o³êdzi i do tego jeszcze zbo¿e - takie
s¹ zapasy po¿ywienia na zimê dla ¿ubrów ¿yj¹cych na
wolnoci w Puszczy Bia³owieskiej.
Zapasy s¹ wiêksze ni¿ w ubieg³ym roku. Miniona zima
by³a bowiem d³u¿sza, ni¿ siê spodziewalimy, i karmê
dla ¿ubrów musielimy dokupiæ, wiêc teraz wolimy siê
zabezpieczyæ -powiedzia³ PAP w czwartek kierownik
orodka hodowli ¿ubrów Bia³owieskiego Parku Narodowego Jerzy Dackiewicz.
Czêæ siana u³o¿ono w tzw. brogach na terenie puszczy i ¿ubry ju¿ jedz¹ je, kiedy chc¹. Dokarmianie zaczniemy, gdy to siano zjedz¹. Na razie raczej jedz¹
¿o³êdzie, które w tym roku obrodzi³y - doda³ Dackiewicz.
Przewa¿nie regularne dokarmianie zwierz¹t zaczyna siê
na pocz¹tku grudnia, gdy ju¿ na sta³e le¿y nieg. Wtedy po¿ywienie bêdzie wyk³adane w kilkunastu miejscach w puszczy. Wtedy te¿ zacznie siê doroczne liczenie bia³owieskiego stada.
Szacuje siê, ¿e obecnie stado ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej liczy ok. 350 sztuk. Jest najwiêksze w Polsce, i - wed³ug naukowców i leników - za du¿e. St¹d
plany np. przesiedlenia czêci tych zwierz¹t do innych
du¿ych kompleksów lenych, np. Puszczy Knyszyñskiej
i Augustowskiej.
ród³o: PAP

W internecie
http://www.zubry.com/
¯ubr to polska duma i jeden z symboli Polski na wiecie. Historia ¿ubra splata siê cile z histori¹ naszego
kraju. Niewielu jednak wie, ¿e jeszcze 70 lat temu los
tego gatunku zale¿a³ od kilku osobników i g³ównie dziêki
niezwyk³emu powiêceniu Polaków ¿ubry przetrwa³y do
dzi.
Strona autorstwa Jarka Tomany jest skarbnic¹ ciekawie podanej wiedzy na temat tego wspania³ego zwierzêcia. Na stronie miêdzy innymi: co ka¿dy powinien
wiedzieæ o ¿ubrach, biologia ¿ubra, historia ¿ubra, ¿ubry w Polsce i na wiecie, ochrona ¿ubra, ¿ubr po polsku, najnowsze wieci o ¿ubrach, rozpoznawanie ladów ¿ubra, bogata galeria zdjêæ ¿ubrów, ¿ubry w literaturze i sztuce, mapy wystêpowania ¿ubrów i wiele innych. Strona ciekawa nie tylko pod wzglêdem treci,
jest równie¿ pod wzglêdem graficznym ³adna, choæ prosta. Polecamy!
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Konferencje, festiwale
POLEKO 2003
W dniach 18-21 listopada 2003 odbêdzie siê kolejna
edycja Miêdzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003
Ochrona rodowiska w Unii Europejskiej - korzyci i
wyzwania dla Polski - tak brzmi motto tegorocznych
Miêdzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO
2003, które odbêd¹ siê od 18 do 21 listopada w Poznaniu. Dla bran¿y ekologicznej bêdzie to okazja do zdobycia niezbêdnej wiedzy, by w³aciwie przygotowaæ siê
do integracji. Piêtnasta edycja najwiêkszych targów
ekologicznych w Europie rodkowo-Wschodniej stanowiæ bêdzie platformê spotkania organizacji i instytucji
wyspecjalizowanych w ró¿norodnych dzia³aniach na
rzecz ochrony rodowiska, firm oferuj¹cych nowoczesne technologie i urz¹dzenia oraz ich odbiorców.
Zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli zapoznaæ siê z kompleksow¹
ofert¹ oko³o 600 firm z 20 krajów dotycz¹c¹: ochrony
wód, gleby i powietrza, pomiaru zanieczyszczeñ, ha³asu i wibracji, kontroli i zarz¹dzania odpadami przemys³owymi, miejskimi i chemicznymi, budownictwa przemys³owego i energetycznego oraz techniki komunalnej. W ramach targowej prezentacji wydzielone zostan¹ ekspozycje specjalne: Salon Czystej Energii, Salon
Recyklingu oraz ekspozycje Wojewódzkich Funduszy
Ochrony rodowiska.
Naturalnym dope³nieniem oferty wystawców bêdzie
bogaty program targowych wydarzeñ: VII Miêdzynarodowy Zjazd Ekologiczny, spotkanie pozarz¹dowych
organizacji ekologicznych Zielone Forum, V Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum,
Miêdzynarodowa Gie³da Kooperacji organizowana
wspólnie z World Trade Center Poznañ, liczne konferencje i seminaria dla specjalistów, presti¿owe konkursy i nagrody, wystawy obrazów i fotografii oraz przegl¹d filmów o tematyce ekologicznej
SZCZYT EKOLOGÓW
VII Miêdzynarodowy Zjazd Ekologiczny
W przeddzieñ targów rozpocznie siê VII Miêdzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Podczas dwudniowych obrad
uczestnicy dyskutowaæ bêd¹ m. in. o ochronie rodowiska w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w wietle zapisów traktatu akcesyjnego oraz prac nad konstytucj¹
UE. Mowa bêdzie te¿ o szansach i zagro¿eniach w obszarze rodowisko zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski
w UE a tak¿e finansowaniu i perspektywach rozwoju
ochrony rodowiska w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wród zaproszonych prelegentów jest przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Europejskiej Józef Oleksy.
Obradom zjazdu towarzyszyæ bêd¹ seminaria: Polski
rynek ochrony rodowiska - szanse, mo¿liwoci oraz
ograniczenia w prowadzeniu dzia³alnoci przez przedsiêbiorstwa zagraniczne, Ochrona rodowiska w powiecie oraz wiatowe trendy w gospodarce odpadami - perspektywy dla Polski. Obrady zakoñczone zostan¹ dyskusj¹ panelow¹ z udzia³em honorowych goci z kraju i zagranicy, która powiêcona bêdzie najaktualniejszym problemom ochrony rodowiska w jedno-
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cz¹cej
siê
Europie
i
Polsce.
Patronat honorowy nad zjazdem sprawuje Minister rodowiska.
Zielone Forum
Przy okazji VII Miêdzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbêdzie siê spotkanie przedstawicieli pozarz¹dowych organizacji ekologicznych Zielone Forum. Obrady forum powiêcone bêd¹ funkcjonowaniu pozarz¹dowych organizacji ekologicznych w przededniu wst¹pienia Polski do UE oraz nowym mo¿liwociom finansowania dzia³alnoci trzeciego sektora po akcesji.
OFERTA WYSTAWCÓW
W targach pojawi siê oferta oko³o 600 firm z 20 krajów:
Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski, RPA, Senegalu,
S³owacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i W³och. Udzia³ wystawców
zagranicznych wynosi oko³o 31 proc.
Salon Recyklingu
Zorganizowany w ubieg³ym roku po raz pierwszy Salon Recyklingu, spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem
zarówno wystawców jak i zwiedzaj¹cych. Dlatego i tym
razem postanowilimy stworzyæ wydzielon¹ tematycznie i przestrzennie specjaln¹ ekspozycjê, w ramach której zaprezentowana zostanie oferta urz¹dzeñ, technologii i us³ug firm zwi¹zanych z przemys³owym przetwarzaniem odpadów. Tutaj bêdzie mo¿na siê tak¿e zapoznaæ z produktami do gromadzenia i wstêpnego przetwarzania ró¿nych grup odpadów oraz systemami organizacja odzysku.
Integraln¹ czêci¹ Salonu Recyklingu bêdzie seminarium pt. Recykling odpadów - szanse i wyzwania
dla Polski w kontekcie wejcia do Unii Europejskiej.
Salon Czystej Energii
W ramach Salonu Czystej Energii zaprezentowane
zostan¹ najnowsze technologie, urz¹dzenia, wiedza
oraz trendy bran¿y odnawialnych róde³ energii. W ramach Salonu odbêdzie siê w dniach 18-20 listopada
odbêdzie siê powtarzalne seminarium Energia ze róde³ przyjaznych rodowisku, podczas którego poruszona zostanie m. in. nastêpuj¹ca tematyka: odnawialne zasoby energii w Polsce, ich rozmieszczenie
przestrzenne i procedury lokalizacyjne, mechanizmy
wsparcia rynków zielonej energii, polski rynek pelet,
wykorzystanie biopaliw sta³ych oraz produkcja i uwarunkowania wykorzystania biopaliw p³ynnych.
EKO MEDIA FORUM
Podczas targów POLEKO odbêdzie siê V Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM organizowane
przez Abrys Sp. z o.o., Ministerstwo rodowiska i Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. W jego ramach bêd¹
mia³y miejsce liczne wydarzenia zwi¹zane z edukacj¹
ekologiczn¹: Salon Edukacji Ekologicznej, Seminarium
Edukacja ekologiczna w szkole i gminie, przegl¹d filmów edukacyjnych propaguj¹cych postawy proekologiczne Zielone Kino, przegl¹d przedstawieñ teatral-
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nych dzieci i m³odzie¿y Zielona Scena, pokaz mody
ekologicznej, Salon multimedialny Komputer z motylkiem i inne.
Salon Edukacji Ekologicznej to wydzielona ekspozycja regionalnych orodków edukacji ekologicznej, pozarz¹dowych organizacji ekologicznych, parków krajobrazowych i narodowych, nadlenictw prowadz¹cych
edukacjê ekologiczn¹, szkó³ i uczelni oraz innych organizacji non-profit zajmuj¹cych siê edukacj¹ ekologiczn¹. Na terenie salonu powstanie te¿ ogródek zabaw
ekologicznych
Seminarium Edukacja ekologiczna w szkole i gminie przeznaczone jest dla nauczycieli zajmuj¹cych siê
edukacja ekologiczn¹, regionalnych i gminnych orodków edukacji ekologicznej, przedstawicieli organizacji
ekologicznych oraz uczniów zainteresowanych t¹ problematyk¹. Tematyka seminarium obejmie m.in. nowoczesne programy edukacji ekologicznej, mo¿liwoci
dofinansowania dzia³añ edukacyjnych ze rodków krajowych i UE, prezentacjê przedsiêwziêæ o tematyce
ekologicznej skierowanych do szkó³ oraz praktyczne
instrumenty prowadzenia edukacji ekologicznej. Seminarium odbêdzie siê w dniach 18-20 listopada.
Puszkowa budowa - jej celem jest popularyzacja zbiórki
puszek aluminiowych jako cennego surowca wtórnego.
Podczas targów POLEKO w centralnym miejscu pawilonu 14, gdzie odbywaæ siê bêdzie EKO MEDIA FORUM,
dzieci i m³odzie¿ wybuduj¹ z puszek okaza³¹ budowlê. W
tym roku planowane jest stworzenie herbu Wielkopolski.
Po targach puszki trafi¹ do skupu aluminium.
W ramach przegl¹du filmów edukacyjnych Zielone
Kino codziennie prezentowanych bêdzie oko³o 25 filmów o tematyce ekologicznej. Filmy podzielone bêd¹
na dwie kategorie: edukacyjn¹ i przyrodnicz¹. W dniu
20 listopada zwiedzaj¹cy targi bêd¹ mogli zobaczyæ
znany film Makrokosmos - podniebny taniec, po którym odbêd¹ siê warsztaty dla nauczycieli.
Zielona Scena bêdzie miejscem prezentacji przedstawieñ teatralnych przygotowanych przez szko³y i orodki edukacji ekologicznej. W przerwach miêdzy przedstawieniami na scenie przeprowadzane bêd¹ konkursy o
tematyce ekologicznej. Ponadto dzieci i m³odzie¿ szkolna przedstawi¹ na Zielonej Scenie pokazy mody ekologicznej. W programie tak¿e warsztaty gry na bêbnach ekologicznych (kolorowych beczkach z odzysku)
oraz mini koncerty z uczestnikami warsztatów.
Podczas Happeningu ,,Dzieci mieci kilkunastoosobowa grupa dzieci przebranych za mieci bêdzie propagowaæ wród goci targowych koniecznoæ dba³oci
o rodowisko oraz selekcjonowania odpadów.
Salon prezentacji, gier i konkursów multimedialnych
Komputer z motylkiem - tutaj bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z ekologicznymi grami edukacyjnymi, stronami i portalami internetowymi zwi¹zanymi z ekologi¹. Na
du¿ym monitorze wywietlane bêd¹ prezentacje najciekawszych i najwa¿niejszych stron powiêconych ochronie rodowiska i edukacji w polskim Internecie.
Warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych - ich
celem bêdzie prezentacja nag³aniania zagadnieñ ekologicznych w mediach lokalnych (20.11., WTC sala
120).
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WYSTAWY
Dêby Rogaliñskie - wystawa zdjêæ artysty fotografika Janusza Korpala. 50 czarno-bia³ych fotografii ukazuje najstarsze polskie dêby w czterech porach roku.
Ekspozycja jest fragmentem wydanego w ostatnim czasie albumu o Dêbach Rogaliñskich - pokazuje tragizm
i nieuchronny koniec tego jedynego w Europie wspania³ego krajobrazu, który mo¿e przestaæ istnieæ ju¿ pod
koniec XXI wieku
Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu
Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra i firmê Abrys. Wystawa prezentowana bêdzie w ramach EKO MEDIA FORUM w pawilonie 14A.
Ekologiczne obrazy - wystawa obrazów o tematyce
ekologicznej EKOART 2003 - Kolejna Karta zorganizowan¹ przez Ekologiczne Stowarzyszenie rodowisk Twórczych EKOART
Ekologiczna Wielkopolska - wystawa konkursowa
prac plastycznych wykonanych przez dzieci wspó³organizowana przez firmê Abrys i Fundacjê Lepsze Jutro z Poznania opiekuj¹c¹ siê utalentowanymi dzieæmi domów dziecka. Og³oszenie wyników konkursu i
przyznanie nagród odbêdzie siê na Zielonej Scenie we
czwartek 20.11. Wystawa w dniach 18-21.11.2003 w
ramach EKO MEDIA FORUM (pawilon 14A).
Wystawa edukacyjna Jak dzia³aæ dla Ziemi - przedstawiaj¹ca dzia³ania proekologiczne Klubu Gaja. W
dniach 18-21.11.2003 w ramach EKO MEDIA FORUM
(pawilon 14A).
ZWIEDZANIE
Targi POLEKO 2003 bêdzie mo¿na zwiedzaæ w dniach
od 18 do 21 listopada 2003, w godz. 9.00-17.00.
Ceny biletów wstêpu: 18-19 listopada: 15 z³, 20-21
listopada: 10 z³
V Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO
MEDIA FORUM:
Wstêp dla uczestników seminarium Edukacja Ekologiczna w szkole i gminie po wczeniejszym zg³oszeniu: bezp³atny
Wstêp dla zorganizowanych grup dzieci i m³odzie¿y tylko w dniach 19-21.11. po wczeniejszym zg³oszeniu:
bezp³atny
Szczegó³owe informacje dot. Eko-Media Forum:
Joanna Mieszkowicz, Abrys, tel. (61) 655-81-22, fax
655-81-01.

Explorers Festival
£ód,14-23 listopada 2003
Program Festiwalu
14 listopada (pi¹tek)
Wobec chwili. Wystawa fotograficzna. Autorzy - Inez i
Andrzej Baturo - artystyci fotograficy. Otwarcie wystawy z udzia³em autorów - 14.11.2003 r. o godz.18.00 w
Galerii £ódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ul.
Piotrkowska 102.
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Dzisiejszy cz³owiek ¿yje najczêciej z dala od przyrody, któr¹ podziwia jedynie z okna samochodu, podczas
podró¿y. Jest te¿ zdecydowanie bardziej miastowy ni¿
wiejski... I chocia¿ nie zna przyrody, to jednak ju¿ nie
boi siê jej. Dlatego nie ma nawet w zwyczaju patrzeæ i
zadziwiaæ siê wiatem. Zanim go cz³owiek zmieni, niszcz¹c jego pierwotnoæ, mo¿na czasami uchwyciæ jego
piêkno (jakie¿ to dzi niepopularne s³owo!). Tych momentów i towarzysz¹cych im emocji, przelotnego wiat³a i cudownoci natury szukamy jako artyci fotograficy i zachowujemy na kliszy. Chcemy, jak dziecko, zachwyciæ siê i ocaliæ chwilê, wobec której, jak wobec gór,
jestemy bardzo mali. Wystawa Wobec chwili sk³ada
siê z barwnych fotografii przedstawiaj¹cych pejza¿, a
góry w szczególnoci. Jest to krajobraz polski, ale zdjêciom nie towarzysz¹ podpisy, gdy¿ zale¿y nam na uogólnieniu obrazu. Liczy siê emocja, a nie d³ugoæ i szerokoæ geograficzna. Wierzymy, ¿e to w³anie chwile
emocji s¹ najwa¿niejszym elementem ka¿dej podró¿y,
czy to bliskiej, czy dalekiej.....

18 listopada (wtorek)
Pocztówki zza krawêdzi. Wystawa fotograficzna.
Autor - Dawid Kaszlikowski. Otwarcie wystawy z udzia³em autora - 18.11.2003 r. o godz.17.00, Miejska Galeria Sztuki w £odzi Galeria Ba³ucka, Stary Rynek 2

19 listopada (roda)
18.00. Otwarcie festiwalu. Alpinizm - sposób na ¿ycie wyk³ad inauguracyjny Andrzeja Wilczkowskiego, bêd¹cy osobist¹ refleksj¹ na temat alpinizmu i gór, wp³ywaj¹cych przecie¿ w tak istotny sposób na ¿ycie wielu ludzi
18.45 Na dwóch kó³kach po Nowej Zelandii .Po³o¿ona
na drugim koñcu wiata, zawsze budzi³a w nich ogromn¹ ciekawoæ. Andrzej Macha i Adam Wyrozumski w
grudniu 2002 roku wyruszyli na wielk¹ wyprawê rowerow¹ wokó³ Wyspy Po³udniowej i dzi mog¹ powiedzieæ,
¿e warto mieæ niezwyk³e marzenia, bo i one siê spe³niaj¹
20.10 Opowieæ z Alaski - na stokach McKinleya. Ta
prezentacja bêdzie zapewne szczególnym potwierdzeniem tego, ¿e nadzieja i wiara pozwala przetrwaæ niezwykle dramatyczne chwile, nawet wtedy, gdy wydaje
siê, ¿e cz³owiek dotkn¹³ krawêdzi, jak mia³o to miejsce
w przypadku Krzysztofa Wiechy
20 listopada (czwartek).
18.00. Znana i nieznana Tanzania - w górach i w buszu. Jaka jest Afryka - ta widziana z Killimand¿aro i ta
skrywaj¹ca siê gdzie w zupe³nie dzikim buszu - spróbuje pokazaæ Jaros³aw Fischbach, który w czasie licznych podró¿y odwiedzi³ w 1997 roku równie¿ Tanzaniê
19.20. Fotografowaæ z pasj¹. Opowieci z górskich szlaków Inez i Andrzeja Baturo o zabawnych i niecodziennych sytuacjach na pozornie prostych drogach., przeplecione komentarzem dotycz¹cym trudnoci i pu³apek
czyhaj¹cych na amatorów górskiej fotografi
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20.40. Oblicza Etiopii. Wyspa czarnego chrzecijañstwa
z monolitycznymi kocio³ami i pó³nagie dzikie plemiona, sawanna i niebotyczne góry Siemen. Tak¹ j¹ poznali i ulegli jej urokowi. Anna Olej - Kobus i Krzysztof
Kobus- Etiopia jakiej zapewne nie znamy
21 listopada (pi¹tek)
18.00.Wolin - od Wikingów do wspó³czesnoci. Po najpiêkniejszej i najwiêkszej polskiej wyspie, miejscu magicznym, gdzie historia i teraniejszoæ tworz¹ niezwyk³¹ atmosferê, a przyroda urzeka swoim piêknem, oprowadzi nas Karolina Jaroszewicz, nagrodzona za najciekawsz¹ promocjê walorów turystycznych Polski
19.15. Lataj¹ca kamera. Joe Jennings (USA) - Niezwyk³y Cz³owiek Kamery, trzykrotnie uhonorowany presti¿ow¹ amerykañsk¹ nagrod¹ Emmy, wielokrotny mistrz
wiata w sportach powietrznych i jego specjalny pokaz, podczas którego naprawdê zapiera dech w piersi
a cia³o oblewa siê potem, gdy widzimy ludzi przekraczaj¹cych bariery za cenê szczególnej chwili wolnoci
20.45. ¯ycie w zawieszeniu. Pascal Tournaire(Francja)
- bardzo dobry wspinacz, znakomity artysta fotograf, dla
którego zdobywanie Korony Ziemi sta³o siê pretekstem
do ukazania osza³amiaj¹cego piêkna natury, wyczynów
efemerycznych aktorów jakimi s¹ alpinici oraz ulotnoci chwil towarzysz¹cych im podczas wspinaczki.
22.30. Artshow 2003. Nocny przegl¹d filmów.
22 listopada (sobota)
11.30.EXTREMISTA 2003 III Otwarte Mistrzostwa £odzi we Wspinaczce Sportowej o Puchar Prezydenta
Miasta. Centrum Sportu Uniwersytetu £ódzkiego, ul.
Styrska 20/24 w £odzi.
12.00.12 lat, 12 gór. Otwarcie wystawy Piotra Pustelnika, Galeria Manufaktury, £ód, ul. Ogrodowa 2
14.00. Wspólny lot . Pokaz nagrodzonego g³ówn¹ nagrod¹ na ostatnim festiwalu filmowym w Trento najnowszego filmu Miros³awa Dembiñskiego, w którym historia sparali¿owanego paralotniarza stanowi piêkny przyk³ad pokonywania barier i ograniczeñ, woli normalnego ¿ycia i kontynuowania wielkiej pasji jak¹ jest latanie. W spotkaniu udzia³ wezm¹ bohaterowie filmu Jêdrzej Jaxa-Ro¿en i jego ¿ona Hania.
15.15. Do³¹czyæ do najlepszych. Wspólnie z Januszem
Onyszkiewiczem, Prezesem Polskiego Zwi¹zku Alpizmu, wrócimy w pierwsz¹ po³owê lat siedemdziesi¹tych, kiedy wyprawami na K2 i Gasherbrumy Polacy
w³¹czali siê w g³ówny nurt wiatowego himalaizmu
16.30. Korona z paralotni¹. Dla Bertranda Rochea i jego
¿ony Claire (Francja), którzy jako jedyni zdobyli Koronê
Ziemi i zlecieli ze wszystkich szczytów wykorzystuj¹c
paralotniê, m.in.: Everestu i Mt. Vinson na Antarktydzie,
by³o to kolejne niezwyk³e dowiadczenie w pokonywaniu ograniczeñ jakim poddawany jest cz³owiek
18.00. EXPLORER & CAMERA EXTREME INTERNATIONAL AWARDS 2003 Uroczystoæ wrêczenia nagród
Explorer 2003 najwiêkszym odkrywcom i zdobywcom
Ziemi oraz nagrody Camera Extreme 2003, przyznawanej przez organizatorów festiwalu i Pañstwow¹
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Wy¿sz¹ Szko³ê Filmow¹, Telewizyjn¹ i Teatraln¹ w £odzi, najwybitniejszym twórcom dzie³ o eksploracji, sportach ekstremalnych i dzia³aniach niezwyk³ych.
18.30. Dwiecie lat, dwiecie lat, niech ....... W stulecie
polskiego alpinizmu warto spojrzeæ w przesz³oæ, w
czas, w którym dziêki wielu wspania³ym ludziom, ich
pasji i postawom, rozpoczê³o siê polskie wspinanie. Od
pokonywania najwspanialszych tatrzañskich szczytów,
przez alpejskie kolosy, po niebotyczne Himalaje. Wa¿ne postacie tej historii - prof. Andrzej Paczkowski i Józef Nyka - ze specjaln¹ prezentacj¹ ponownie w £odzi.
20.00. Spe³nione marzenia. Cz³owiek spe³niony - to ten,
któremu dane by³o zbli¿yæ siê do swoich marzeñ. Nale¿y do nich niew¹tpliwie Liv Arnesen (Norwegia), uznana przez presti¿owy magazyn Glamour Kobiet¹ Roku
2001. Jej wspania³e dokonania w Arktyce i na Antarktydzie, zaliczane do najwiêkszych osi¹gniêæ eksploracyjnych, potwierdzaj¹ po raz kolejny, ¿e to co najpiêkniejsze rodzi siê z pasji.
23 listopada (niedziela)
12.00. BOULDER MONSTERS 2003. III Miêdzynarodowe Mistrzostwa £odzi w Boulderingu o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta- Fina³. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, ul. Ró¿yckiego 5 w £odzi, Organizator: Akademicki Klub Górski w £odzi
14.00. Karakorum - w³asne spojrzenie. Zaliczane do
najpiêkniejszych gór wysokich - pasmo Karakorum, w
specjalnej, retrospektywnej prezentacji, trzykrotnego
zdobywcy Everestu - Ryszarda Paw³owskiego - i jego
odpowied na pytanie: Sk¹d bierze siê tak niezwyk³a
fascynacja górami?
15.30. Najm³odsi na Hornie. Op³yn¹æ i pokonaæ ¿eglarski Everest. Przetrwaæ sztormy i cisze, chwile zw¹tpienia i radoci, odwiedziæ niezwyk³e miejsca...... Fascynuj¹ca opowieæ kapitana jachtu Jacka Wac³awskiego
i Moniki Witkowskiej o rejsie studentów l¹skiego Yacht
Clubu wokó³ Ameryki Po³udniowej, wyzwaniu, któremu
warto by³o sprostaæ
16.50. Transsyberia 2003. Pierwszy Miêdzynarodowy
Rajd Samochodowy Transsyberia Atlantyk - Pacyfik, w
którym uczestniczy³o 20 za³óg z Polski, Rosji i Wielkiej
Brytanii, pokonuj¹c 12.000 km z Gdañska do Magadanu nad Pacyfikiem. Relacja komandora rajdu - znanego podró¿nika - Romualda Koperskiego
18.15. Pionierzy kolumbijskich szlaków. Poznamy kulisy wyprawy, podczas której Pawe³ Boryniec (Kanada)
poprowadzi³ do wiêtych szeciotysiêczników Simona
Bolivara i Krzysztofa Kolumba i jako jeden z pierwszych
bia³ych ludzi, dotar³ do wysokogórskich wiosek dzikich
Indian Kogi, od czasów prekolumbijskich broni¹cych do
nich dostêpu
19.45. Tam gdzie smoki schodz¹ do morza. Dawid Kaszlikowski, poszukuj¹c nowych terenów wspinaczkowych,
podczas dwóch tegorocznych wypraw dotar³ do niezwyk³ego rejonu mórz po³udniowych wokó³ Wietnamu i Tajlandii, zaliczonego przez UNESCO do wiatowego dziedzictwa przyrodniczego. Trzy tysi¹ce wspania³ych turni wynurzaj¹cych siê bezporednio z morza okaza³o siê
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rajem wspinaczkowym. Dwustumetrow¹ drog¹ prosto
z ³odzi na szczyt w tropikalnym klimacie. Czy mo¿na
oczekiwaæ czego wiêcej?
21.00. Zakoñczenie festiwalu
Gocie Festiwalu:
Bertrand Roche (Francja) - Przewodnik górski. Instruktor paralotniarstwa. W jedenastym roku ¿ycia zaczyna
lataæ paralotniami, w czternastym dokonuje trawersu
Alp na nartach, pokonuj¹c 2000 km, w siedemnastym
zdobywa Everest, pozostaj¹c przez 10 lat jego najm³odszym zdobywc¹. Pierwszy francuski zdobywca Everestu pó³nocn¹ i po³udniow¹ drog¹. W padzierniku 2002
roku, wraz z ¿on¹ Claire, trzykrotn¹ mistrzyni¹ wiata i
dwukrotn¹ mistrzyni¹ Europy we wspinaczce sportowej, kompletuje Koronê Ziemi i zlatuje ze wszystkich
najwy¿szych szczytów kontynentów wykorzystuj¹c paralotniê. Tak oto staj¹ siê pierwszym i jedynym tandemem, który zlecia³ w ten sposób ze szczytu Everestu.
Liv Arnesen (Norwegia) Zaliczana do najwspanialszych
postaci wiata eksploracji, których bogate i liczne dowiadczenia zarówno na lodzie, jak i poza nim sprawi³y, ¿e jest ona wiatowym autorytetem. W 1992 r. poprowadzi³a pierwsz¹ wyprawê kobiec¹ na czapê lodowca Grenlandii, a w 1994 jako pierwsza kobieta na wiecie, samotnie i bez wsparcia dotar³a na biegun po³udniowy. W lutym 2001 r., wspólnie z Ann Bancroft (USA),
jako pierwsze kobiety w historii, wykorzystuj¹c wiatr i
poruszaj¹c siê na nartach, przemierzy³y Antarktydê
pokonuj¹c 2.747 km.
Pawe³ Boryniec (Kanada) Znakomity przewodnik górski, kamerzysta i snowboardzista. Specjalizuje siê w
zjazdach z dzikich, czêsto bezimiennych szczytów zachodniej Kanady. Filmowa³ próbê pierwszego zjazdu
na nartach z Everestu oraz próbê dotarcia i zjazdu z
najwy¿szych szczytów przybrze¿nych wiata w Kolumbii.
Janusz Onyszkiewicz. Himalaista. Groto³az. Polityk.
Minister Obrony Narodowej w kilku rz¹dach III Rzeczypospolitej. Prezes Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu. W latach siedemdziesi¹tych uczestniczy³ w wa¿nych wyprawach wysokogórskich na K2 i Gasherbrum II (8032 m),
którego pokonanie by³o polskim rekordem wysokoci.
W 1975 roku, wraz z Alison Chedwick - Onyszkiewicz,
Wand¹ Rutkiewicz i Krzysztofem Zdzitowieckim, dokona³ pierwszego wejcia na Gasherbrum III (7952 m).
Jaros³aw Fischbach. Jego pasj¹ s¹ podró¿e i turystyka. Zanim zosta³ w³acicielem biura turystycznego,
przez dziesiêæ lat pracowa³ naukowo na Uniwersytecie
£ódzkim, organizuj¹c wyprawy m.in. do: Ameryki Po³udniowej, Afryki, Indii, Nepalu. Opublikowa³ w tym czasie kilkanacie artyku³ów naukowych o tematyce turystycznej.
Pascal Tournaire (Francja) Zdobywca Korony Ziemi.
Jeden z najznakomitszych fotografów, wspó³pracuj¹cy
z wieloma renomowanymi pismami na ca³ym wiecie.
Jego fotogramy s¹ wiadectwem osza³amiaj¹cego piêkna natury oraz wyczynów efemerycznych aktorów jakimi s¹ alpinici. Mimo wspania³ego dorobku, uwa¿a, ¿e
wielkie zdjêcia alpinizmu jeszcze przede nim. Takie, w
których bêdzie móg³ na kawa³ku kliszy przekazaæ ca³¹
wyj¹tkowoæ i si³ê ¿ycia w zawieszeniu.
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Krzysztof Wiecha. Uczestnik wypraw w góry Azji i obu
Ameryk. W 1991 roku, podczas wspinaczki na Mt.
McKinley (6193m), najwy¿szy szczyt Ameryki Pó³nocnej, dozna³ bardzo powa¿nych odmro¿eñ. Koniecznoci¹ by³a amputacja obu stóp. Dzi porusza siê na protezach. Mimo tych ograniczeñ, powróci³ do swoich pasji: wypraw rowerowych i górskich wêdrówek. Wspina³
siê na zamarzniêtych wodospadach Alaski. Zdobywa³
czterotysiêczniki w Colorado i najwy¿sze wulkany na
Hawajach. W 1993 roku pokona³ s³ynn¹ górsk¹ Alaska
Highway, przeje¿d¿aj¹c rowerem ponad 5000 km. Dzia³a w organizacjach na rzecz niepe³nosprawnych.
Joe Jennings (USA). Wielki Cz³owiek Kamery - tak
mo¿na okreliæ tego znakomitego kamerzystê, specjalizuj¹cego siê w filmowaniu i fotografowaniu profesjonalnych pokazów i akrobacji powietrznych. Wielokrotnie zdobywa³ tytu³ mistrza wiata w presti¿owych zawodach filmuj¹c najwspanialszych spadochroniarzy
wiata. Jego ujêcia mo¿na zobaczyæ na ca³ym wiecie
w wielu telewizyjnych reklamach, realizowanych dla
najwiêkszych korporacji wiatowych z Coca-Col¹, Pepsi, BMW, Shellem, VIS¥, Fordem na czele, oraz produkcjach pe³nometra¿owych NBC, CNN, Discovery czy
MTV. W latach 1994-1996, uhonorowany trzykrotnie
presti¿ow¹ amerykañsk¹ nagrod¹ Emmy.
Andrzej Macha i Adam Wyrozumski. Ich pasj¹ s¹ podró¿e rowerowe. Za³o¿yli nieformaln¹ grupê rowerow¹
AWM-Cyklo, której cz³onkiem jest równie¿ Marek Wyrozumski. Pod koniec grudnia 2002 rozpoczêli swoj¹
najd³u¿sz¹ wyprawê rowerow¹ wokó³ Wyspy Po³udniowej Nowej Zelandii, przeje¿d¿aj¹c prawie 2400 km w
14 dni. Wczeniej dotarli na rowerach na Islandiê, do
W³och, Berlina i Pragi.
Józef Nyka. Jeden z najwiêkszych znawców gór i alpinizmu na wiecie, wspó³pracuj¹cy wieloma magazynami górskimi. Autor znakomitych przewodników turystycznych po Tatrach. Ma szereg najwy¿szej klasy
przejæ dróg i pierwszych przejæ w Tatrach oraz w
Dolomitach. W prywatnym archiwum zgromadzi³ niezwyk³¹, encyklopedyczn¹ wiedzê o polskich osi¹gniêciach wspinaczkowych. Laureat nagrody Explorer 2002.
Karolina Jaroszewicz (Polska). Dziennikarka. Laureatka nagrody im. Mieczys³awa Or³owicza za najlepsze
materia³y prasowe promuj¹ce polsk¹ turystykê krajow¹. Mimo i¿ du¿o podró¿uje po wiecie, mówi ze najchêtniej jedzi w swoje rodzinne strony- na Wyspê
Wolin. Bo jej zdaniem choæ na wiecie jest du¿o ciekawych miejsc do obejrzenia, nie mo¿na nie doceniaæ
walorów turystycznych Polski. A Wolin to magiczne
miejsce z bogat¹ histori¹ i tradycjami. To wyspa festiwali, turystów i wikingów. I w³anie odkrywanie ladów
legendarnej stolicy wikingów - Jomsborgu, w dzisiejszym Wolinie sta³o siê jej pasj¹.
Inez i Andrzej Baturo. Artyci fotograficy. Od 1991 roku
prowadz¹ w Bielsku - Bia³ej Wydawnictwo Baturo i
Galeriê Fotografiii B&B. Cz³onkowie Zwi¹zku Polskich
Artystów Fotografików. Andrzej Baturo przez wiele lat
by³ fotoreporterem prasowym. Organizowa³ i bra³ udzia³
w kilkudziesiêciu wystawach krajowych i zagranicznych,
w tym trzykrotnie w presti¿owej World Press Photo. Jest
autorem wielu albumów o tematyce górskiej. Inez Ba-
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turo, fotografuje przede wszystkim pejza¿. Jest autork¹ ksi¹¿ek o Beskidach. Mia³a kilkanacie wystaw indywidualnych w kraju i zagranic¹. Za album Beskidy
otrzymali w 1995 roku, m.in. nagrodê za Najpiêkniejsz¹ Ksi¹¿kê Roku.
Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus. Podró¿e i fotografowanie - to ich sposób na ciekawe ¿ycie. Pasjonuj¹
siê bowiem poznawaniem i odkrywaniem wiata, równie¿ tego bliskiego - Polski. Podczas wypraw czy w³óczêgi daleko od utartych szlaków najbardziej lubi¹ improwizacjê, która pozwala g³êbiej wnikn¹æ w fascynuj¹cy otaczaj¹cy wiat. Tak poznali miêdzy innymi Etiopiê, któr¹ odwiedzili ju¿ trzykrotnie.
Ryszard Paw³owski. Wzi¹³ udzia³ w ponad 100 wyprawach górskich. Zdoby³ dziesiêæ szczytów 8-tysiêcznych,
m.in. K2 pó³nocnym filarem. Jest jedynym Polakiem,
który 3-krotnie stan¹³ na szczycie Everestu.
Dawid Kaszlikowski. Fotograf. Wspinacz skalny i performer. Na koncie ma wiele wysokiej klasy dróg w
Europie, Azji i Afryce. Jako jeden z pierwszych zaj¹³
siê profesjonalnym fotografowaniem polskich alpinistów
w wielkich cianach. Najprawdopodobniej jest jednym
z dwóch ludzi na wiecie, którzy bez asekuracji wspinaj¹ siê na drapacze chmur - co okrela mianem Estetycznej Wêdrówki po Wielkiej Pajêczynie Okien. Jego
najnowsz¹ wystawê - Pocztówki zza krawêdzi - przez
najbli¿szy rok bêdzie mo¿na zobaczyæ w najwiêkszych
miastach Polski.

XIII Festiwal Mediów Cz³owiek w
Zagro¿eniu 19-22.11.2003, £ód
Festiwal ten to forum spotkañ twórców, organizacji, instytucji, ludzi , którym nie jest obojêtna kondycja cz³owieka i wiata, w którym ¿yje. Jak co roku na festiwalu,
jak w soczewce skupiaæ siê bêd¹ wszystkie najwa¿niejsze problemy, zagro¿enia, z którymi przychodzi nam
siê zmagaæ zarówno jednostkowo, jak i w zbiorowoci.
To najwiêkszy festiwal dokumentu naszego miejsca i
czasu, naszej obecnoci tu i teraz. A czas mamy prze³omowy, wa¿ny historycznie, czas dokonuj¹cych siê
przemian strukturalnych na wszystkich w³aciwie poziomach. I patrz¹c chocia¿by na obraz polskiego dokumentu czujemy i widzimy, jak na nas, naszych bliskich
i ca³ym spo³eczeñstwie sprawdza siê stare przekleñstwo oby ¿y³ w ciekawych czasach .
Przemiany systemowe poci¹gaj¹ za sob¹ wszelkie inne.
Czujemy siê zagro¿eni i jako zbiorowoæ - nasza narodowoæ, grupa spo³eczna. A i byt indywidualny, nasz
jedyny i w³asny pozostawia wiele do ¿yczenia. Mno¿¹
siê patologie, niszczenie rodowiska, bezrobocie, bieda, ludzka bezradnoæ i samotnoæ. Festiwal Mediów
od zawsze stawia³ sobie za cel pokazywanie, unaocznianie takich i podobnych nieszczêæ. Nazywanie, a
wiec oswajanie, porz¹dkowanie rzeczywistoci to pierwszy krok do sukcesu pokonania strachu, z³a, lêków.
Tego, co nas szokuje, boli, zastanawia, zmusza do refleksji. Taka jest rola Festiwalu Mediów. W roku ubieg³ym tematem, jaki wielokrotnie powraca³ w konkursowych filmach, by³y kwestie narodowociowe. Jestemy
dumni, ¿e moglimy wzi¹æ udzia³ w tej jak¿e wa¿nej dla
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nas dyskusji. Dzi ju¿ po referendum - prawie jestemy
w Unii Europejskiej. Wiele pytañ za nami, wiele przed
nami. Ale mo¿e choæ przez chwilê uda nam siê miaæ,
wyzwalaj¹cym miechem, nawet z samych siebie. Na
przekór feralnym liczbom. I wszelkiemu z³u, co nie tylko medialnie szumi wokó³ nas.
Zapraszamy do udzia³u w trzynastym Festiwalu!
miejsce: kino Polonia, Charlie, Muzeum Kinematografii.
Muzeum Kinematografii
90-312 £ód pl. Zwyciêstwa 1,
tel. 42/674 09 57, tel./fax 42/674 90 06
muzkine@kinomuzeum.lodz.art.pl

Dokonalenie nauczycieli
Zielony Pakiet - 28.11.2003
Warsztaty ,,Zielony pakiet dla nauczycieli gimnazjum.
Zapraszamy na warsztaty metodyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych pt. Zielony Pakiet, kótre odbêd¹ siê w £odzi, 28 listopada 2003 w godz.
14.00-19.00
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 (ksi¹¿ka ze scenariuszami i kartami
pracy, CD-ROM, kaseta video, gra dydaktyczna oraz
plakaty) oraz dodatkowo materia³y edukacyjne: publikacje dotycz¹ce edukacji ekologicznej oraz materia³y
pomocnicze.
Koszt warsztatów: 35 z³.
Wiêcej informacji
w siedzibie FEER
ul. Wiêckowskiego 33
pok. 310, £ód
tel. (42) 632 03 11
fax (42) 630 17 49
edukacja@feer.edu.pl

Moje rodowisko - Bli¿ej Europy
20.11.2003
Zapraszamy na warsztaty Moje rodowisko (ogólnopolski program edukacji ekologicznej dla gimnazjów), które
odbêd¹ siê w £odzi, 20 listopada w godz. 15.00 - 19.00
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 scena-
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riuszy 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.
Odp³atnoæ 35 z³.
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

Doskonalenie w WODN w £odzi
Planowanie i realizacja cie¿ek edukacyjnych
Adresat kursu: nauczyciele wszystkich typów szkó³
Cele: przybli¿enie problematyki i sposobów realizacji
wybranych cie¿ek edukacyjnych
Autor programu: Joanna Grzesiak
Termin: XI 2003 r.
Liczba godzin: 30, Liczba miejsc: 25
Planowana odp³atnoæ: 60 PLN
Treci regionalne w kszta³ceniu zintegrowanym
Adresat kursu: nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
Cele: analiza treci regionalnych w programach nauczania i sposoby ich realizacji w kszta³ceniu zintegrowanym
Autor programu: Anna Drzewiecka
Termin: XI 2003 r. (poniedzia³ek)
Liczba godzin: 15, Liczba miejsc: 2 x 25
Planowana odp³atnoæ: 40 PLN
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wólczañska 202, 90-531 £ód
tel. (42) 636 81 83, 636 83 91, fax. (42) 636 16 89

Doskonalenie £CDNiKP
Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej
nauczyciela przyrody
Zainteresowani nauczyciele przyrody o sta¿u
pracy 0-5 lat w szkole podstawowej
Szko³a Podstawowa Nr 173, ul. ul. Sienkiewicza
46
06.11.2003, godz. 14.30-17.30
bezp³atne

Jak aktywnie uczyæ przyrody  techniki
aktywizuj¹ce pracê ucznia
Zainteresowani nauczyciele przyrody w szko³ach podstawowych
Szko³a Podstawowa Nr 173, ul. Sienkiewicza 46
17.11.2003, godz. 14.30-17.30
bezp³atne
Jak aktywnie uczyæ przyrody  techniki
aktywizuj¹ce pracê ucznia
Zainteresowani nauczyciele przyrody w szko³ach podstawowych
Szko³a Podstawowa Nr 173, ul. Sienkiewicza 46
27.11.2003, godz. 14.30-17.30
bezp³atne
Sesje, seminaria, sympozja i konkursy jako jedna z
form pracy z uczniem zainteresowanym fizyk¹. ,,
Co w trawie piszczy czyli o naukowym badaniu
przyrody prawie wszystko
Zainteresowani nauczyciele fizyki w gimnazjach i szko³ach podstawowych
Gimnazjum Nr 41, ul. Bohdanowicza 11
05.10.2003, godz. 10.00-14.00
Koszt: 10 z³
Mo¿liwoci edukacyjne Planetarium w £odzi w
aktywizacji ucznia w procesie kszta³cenia
fizycznego
Zainteresowani nauczyciele fizyki w gimnazjach
SOPP Planetarium i OA w £odzi, ul.Pomorska 16
13.11.2003 i 27.11.2003, godz. 15.00-18.00
Koszt: 10 z³
Edukacja prozdrowotna, ekologiczna i regionalna
w wychowaniu fizycznym
Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego
XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul. Wileñska 22A; Lenictwo Miejskie, ul. £agiewnicka 305
05.11.2003 (czêæ I) 07.11.2003 (czêæ II) godz. 15.0018.00 i 9.00-16.00
Koszt: 15 z³
Planowanie i realizacja edukacji prozdrowotnej
Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego z
dzielnic £ód Górna, Polesie oraz szkó³ podstawowych
i gimnazjów z £odzi ródmiecia
Szko³a Podstawowa Nr 162, ul. Powszechna 15
12.11.2003, godz. 15.30-17.45
bezp³atne
£ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kszta³cenia Praktycznego
£ód, ul. Kopciñskiego 29
tel/fax 678-33-78
e-mail:
wcdnikp@wckp.lodz.pl

Jak przygotowaæ ucznia na lekcjach do
sprawdzianu zewnêtrznego?
Zainteresowani nauczyciele przyrody w szko³ach
podstawowych
Szko³a Podstawowa Nr 173, ul. Sienkiewicza 46
13.11.2003, godz. 14.30-17.30
bezp³atne

str. 9

edukacyjny kameleon pazdziernik 2003

W internecie
http://www.eko-pak.com.pl
Polecamy stronê stowarzysznia EKO-PAK, które podejmuje inicjatywy edukacyjne skierowane g³ównie do m³odzie¿y szkolnej maj¹ce na celu przygotowanie m³odego pokolenia do wiadomego i odpowiedzialnego
uczestnictwa w efektywnych systemach odzyskiwania
surowców oraz energii. Tylko pog³êbiona wiedza na
temat funkcjonowania obiegu opakowañ w gospodarce i metod odzyskiwania surowców mo¿e umo¿liwiæ
cz³onkom spo³eczeñstwa podejmowanie racjonalnych
dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do odzysku surowców oraz
energii z odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych.
Stowarzyszenie EKO-PAK opracowa³o i rozpowszechnia materia³y edukacyjne dla uczniów i nauczycieli zawieraj¹ce kompendium podstawowych informacji oraz
gotowy zestaw konspektów lekcji przekazuj¹cych wiedzê na temat funkcjonowania opakowañ w gospodarce oraz metod postêpowania ze zu¿ytymi opakowaniami w sposób przyjazny dla rodowiska.
Materia³y te znaleæ mo¿na w postaci plików gotowych
do wydruku i wykorzystania w procesie edukacji szkolnej. Zestaw materia³ów uzyska³ akceptacjê ministerstwa
w³aciwego do spraw owiaty i wychowania jako pomoc dydaktyczna i wpisany do wykazu rodków dydaktycznych przeznaczonych do kszta³cenia ogólnego, do
nauczania edukacji ekologicznej na poziomie szko³y
podstawowej i gimnazjum.
Na stronie znajduj¹ siê: Poradnik metodyczny dla nauczyciela, Przewodnik nauczyciela, Karta pracy ucznia,
Przewodnik dla ucznia.

Publikacje

Ksi¹¿ka przeciwstawia holistyczne i ekologiczne spojrzenie na las i gospodarkê len¹ eksploatacyjnym wizjom przemys³u drzewnego i dewastacji terenów lenych. Zawiera omówienie przyk³adów z ró¿nych czêci wiata oraz ogóln¹ charakterystykê procesów lenych z punktu widzenia ochrony trwa³oci i ¿ywotnoci lasów. Napisana jest w ciekawy sposób, z licznymi
odwo³aniami do literatury niespecjalistycznej, przystêpnym jêzykiem. Wyk³ad urozmaicaj¹ i wzbogacaj¹ liczne fotografie i rysunki. G³ówn¹ tez¹ ksi¹¿ki jest stwierdzenie, ¿e aby utrzymaæ ¿ywotnoæ lasów i ekosystemu w ogóle, potrzebny jest nam nowy model gospodarki lenej, oparty na zrozumieniu naturalnych procesów.
Polska edycja Nowej wizji lasu ukazuje siê dziêki rodkom z Unii Europejskiej, w ramach realizowanego przez
Pracowniê na rzecz Wszystkich Istot projektu Zielone
Karpaty.
Dla Masera las to nie kilka czy nawet kilkadziesi¹t gatunków to organiczna, doskona³a i fascynuj¹ca ca³oæ,
nieredukowalna do jednej funkcji. Las jest niesamowicie z³o¿onym tworem, tu ka¿dy sk³adnik, ka¿da istota
maj¹ do odegrania wa¿ne role i posiadaj¹ immanentn¹
wartoæ, nawet jeli my, ludzie, w swej ignorancji i arogancji dostrzegamy jedynie to, co mo¿emy zaprz¹c do
w³asnych potrzeb i bezpardonowo wyeksploatowaæ.
Fragment wstêpu polskiego wydawcy
Ksi¹¿ka liczy 290 stron, zawiera ok. 100 fotografii i rysunków. Cena 25 z³ (koszt przesy³ki wliczony) - sprzeda¿ prowadzi Wydawca (wp³ata tej kwoty na konto Pracowni, z podaniem dok³adnego adresu osoby wp³acaj¹cej oraz dopiskiem Maser. Konto: Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot, PKO BP Bielsko-Bia³a, nr rachunku 10201390-173889-270-1). Przy wiêkszych zamówieniach oferujemy zni¿ki: od 10 egz. cena jednostkowa wynosi 20 z³, od 20 egz. natomiast 18 z³.

Chris Maser - Nowa wizja lasu
Jest to pierwsze polskie wydanie jednej z najwa¿niejszych pozycji spod znaku ekologicznej analizy gospodarki lenej i ochroniarskiego spojrzenia na lasy. Autor przez
ponad 30 lat pracowa³ jako przyrodoznawca-badacz ekologii lasów, pastwisk, rejonów subarktycznych, pustyñ i terenów nadmorskich. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ w Bureau of
Land Management Departamentu
Spraw Wewnêtrznych USA, z czego
przez ostatnie 7 lat bada³ pierwotne
puszcze zachodniej czêci stanu Oregon. Do chwili rezygnacji (w 1987 r.) z
pracy dla rz¹du Maser opublikowa³, jako
autor i wspó³autor, przesz³o 200 publikacji naukowych. Obecnie jest prywatnym
konsultantem z dziedziny zrównowa¿onego lenictwa. Jego g³ówne zainteresowania
to ekologia rekonstrukcji rodowiska i poprawa warunków ludzkiego ¿ycia.
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£ukasz £uczaj - Dzikie roliny jadalne
Polski: przewodnik survivalowy.
Jedyna na polskim rynku ksi¹¿ka zawieraj¹ca nieprzebrane mrowie informacji - co w polskiej florze da siê
zjeæ, a tak¿e o niektórych innych zastosowaniach rolin. Autor opar³ siê na wiatowej literaturze, ale i na
w³asnych, osobistych dowiadczeniach. Ksi¹¿ka zawiera informacje na temat wszystkich potencjalnie jadalnych rolin Polski, w sumie ponad tysi¹ca gatunków. Znaczn¹ ich czêæ autor jad³ osobicie - napisano we wstêpie. W rezultacie powsta³ zbiór fascynuj¹cych ciekawostek o rolinach - dowiemy siê, jak zrobiæ
czekoladê z lipy, produkowaæ cukier z klonu jesionolistnego, do czego indianie u¿ywali lici bagna i jaka
rolina by³a ludowym rodkiem na przywracanie utraconego dziewictwa. Dla zainteresowanych botanik¹ lektura obowi¹zkowa!
Koszt 28 z³
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Matuszkiewicz W. Przewodnik do
oznaczania zbiorowisk rolinnych
Polski.
2001 PWN W-wa, seria Vademecum Geobotanicum.
Wbrew pozorom nie jest to kolejne wydanie znanego
klucza Matuszkiewicza z lat 80-tych, a zupe³nie nowa
pod wzglêdem treci ksi¹¿ka zachowuj¹ca ze starej g³ównie koncepcjê i uk³ad. Chocia¿ Autor deklaruje daleko
id¹c¹ powciagliwoæ i umiarkowanie konserwatywne
podejcie we wcielaniu w system zbiorowisk roslinnych
najnowszych osiagniêc i nowych propozycji ujêæ zagadnien fitosocjologicznych, wiele zdo³a³o go jednak przekonaæ. W rezultacie do Klucza zosta³a w³¹czona wiêkszoæ osi¹gniêæ polskiej fitosocjologi, dokonanych w ciagu ostatnich 20 lat. Zamiast 365 zespo³ów opisanych w
pierwszych wydaniach klucza, obecnie omówiono ich
482. Uwzglêdniono aktualny stan wiedzy w stousnku do
zespo³ów lenych, wprowadzono wiedzê o zbiorowiskach
okrajkowych, zio³oroslowych i ³¹kowych, unowoczeniono wiele ujêæ systematycznych. W rezultacie tych zmian
ksi¹¿ka w obecnej postaci rzeczywicie nadaje siê do
rozpoznanwania i opisywania tego, z czym rzeczywicie
mo¿na siê spotkac w terenie. Funkcji tej nie spe³nia³,
przynajmniej w zachodniej Polsce, klucz w wydaniach z
lat 80-tych, bo wiêkszoci spotykanych w nim zbiorowisk po prostu nie by³o.
Dla praktyków ta ksi¹¿ka w obecnym wydaniu ksi¹¿ka
ustanawia nowy standard opisywania szaty rolinnej
Koszt 59 z³

Obszary chronione w Polsce
Instytut Ochrony rodowiska, Warszawa 2001.
Nowe wydanie katalogu polskich parków narodowych,
krajobrazowych i rezerwatów przyrody, prezentuj¹ce
stan na koniec 2000 r. (obejmuj¹ce wiêc tak¿e rezerwaty utworzone przez wojewodów w latach 1999-2000.
Obiekty zestawiono w uk³adzie województw. Parki narodowe i krajobrazowe opisano doæ szeroko. Rezerwaty opisano tak, jak w tworz¹cym je akcie prawnym,
katalog nie uwzglêdnia wiêc poprawek co do przedmiotu ochrony i powierzchni poszczególnych obiektów
wynikaj¹cych ze stopniowo zatwierdzanych planów
ochrony. Dla ka¿dego rezerwatu podano jego rodzaj
oraz typ (wg przedmiotu ochrony i wg dominuj¹cych
ekosystemów).
Cennymi dodatkami s¹: indeks gatunków zwierz¹t i rolin (pozwala odszukaæ rezerwaty, w których dany gatunek jest formalnym przedmiotem ochrony). Ksi¹¿ka
zawiera tak¿e wykaz mokrade³ objêtych konwencj¹
Ramsar oraz wykaz rezerwatów biosfery wg stanu na
31.12.2000 r. Szybkie zmiany prawa ochrony przyrody
sprawi³y, ¿e zamieszczone rozporz¹dzenia o ochronie
gatunkowej s¹ ju¿ nieaktualne. Przestarza³a jest tak¿e
lista kategorii zagro¿enia gatunków.
Ksi¹¿ce towarzyszy mapa Polski w skali 1:1 250 000
prezentuj¹ca rozmieszczenie skatalogowanych obiektów (oraz jako t³o obszary chronionego krajobrazu). Na
jej odwrocie jeszcze raz zamieszczono zestawienie rezerwatów i parków
Koszt: 32,70
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S i G. K³osowscy Roliny wodne i
bagienne
Multico, Warszawa 2001.
Drugi tom z zapocz¹tkowanej przez Multico serii Flora
Polski (po Storczykach Szlachetki. Oko³o tysi¹ca (!)
barwnych zdjêæ 205 gatunków wodnych i bagiennych,
w tym kilkudziesiêciu gatunków mchów i w¹trobowców
(unikat w ksi¹¿kach tego typu!). Syntetyczny przegl¹d
siedlisk wodnych i b³otnych oraz katalog mokrad³owych
zespo³ów rolinnych. Warto podkresliæ bardzo dobr¹
jakoæ zdjêæ, mimo ¿e fotografowanie rolin wodnych i
b³otnych bywa bardzo trudne technicznie, autorzy zrobili to tak, ¿e przy u¿yciu tego albumu rzeczywicie daje
siê rozpoznawaæ poszczególne gatunki. To jest nie tylko ksi¹¿ka popularyzatorska, ale i przegl¹d umiejêtnoci fotograficznych Autorów.
Ta ksi¹zka to nowa jakoæ na polskim rynku publikacji
o rolinach i o przyrodzie w ogóle.
Koszt: 58 z³

A. Jermaczek, M. Jermaczek Ocalmy
stare sady.
Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2003
44-stronicowa ksi¹¿eczka popularyzuj¹ca ochronê starych, tradycyjnych, wysokopiennych sadów oraz tradycyjnych odmian drzew owocowych. Zawiera podstawowe informacje o odmianach drzew owocownych i zwiêz³e prezentacje kilkudziesiêciu starych, tradycyjnych
odmian jab³oni, grusz, liw, brzoskwiñ, czereni i wini,
syntetyczne informacje o rolinach, owadach, ptakach
i innych zwierzêtach ¿yj¹cych w starych sadach, podstawowe porady w zakresie zak³adania w³asnego, przydomowego sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, a
tak¿e kilka przepisów na potrawy z owoców, miêdzy
innymi na domowe wino z jab³ek.
koszt: 10 z³

Konkursy
Czy naprawdê jestemy inni? Razem w
naszej szkole
Uczniowie gimnazjów, którzy nagraj¹ film promuj¹cy
integracjê niepe³nosprawnej i sprawnej m³odzie¿y, mog¹
wzi¹æ udzia³ w konkursie «Czy naprawdê jestemy inni?
Razem w naszej szkole».
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji przy wspó³pracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu organizuje
konkurs zatytu³owany Czy naprawdê jestemy inni?
Razem w naszej szkole. W ramach konkursu wy³oniony zostanie najlepszy film reklamowy promuj¹cy integracjê niepe³nosprawnej i sprawnej m³odzie¿y. Konkurs
skierowany jest do uczniów gimnazjów.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y nakrêciæ krótki film
(30 - 60 sekund) i przes³aæ go do 28 listopada 2003 na
adres Stowarzyszenia. Do udzia³u w konkursie zaproszone s¹ zarówno osoby indywidualne, jak i ca³e klasy.
Je¿eli uczniowie jednej szko³y nagraj¹ wiêcej ni¿ jeden
film, szko³a powinna dokonaæ wstêpnej selekcji. Ka¿da
szko³a mo¿e bowiem przes³aæ tylko jedno nagranie.
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Najlepsze filmy bêd¹ prezentowane na przegl¹dzie w
Warszawie w 2004 roku. Zwyciêska szko³a otrzyma
kamerê video, autorzy filmu - nagrody i dyplomy.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w grudniu 2003.
Konkurs jest jednym z elementów programu Stowarzyszenia skierowanego do uczniów gimnazjów, który ma
na celu zaprezentowanie osób niepe³nosprawnych w
taki sposób, aby umo¿liwiæ pokonanie wci¹¿ istniej¹cych barier i budowanie atmosfery gimnazjum dla
wszystkich. W ramach tej akcji, przy wspó³pracy z
MENiS, przygotowano film przedstawiaj¹cy osoby niepe³nosprawne w ró¿nych sytuacjach oraz scenariusz
zajêæ edukacyjnych dla nauczycieli dotycz¹cy problemów niepe³nosprawnoci. Filmy edukacyjne, konspekty zajêæ oraz informacje o konkursie maj¹ trafiæ do
wszystkich gimnazjów na terenie kraju.
1. Przygotowany film powinien trwaæ od 30 do 60 sekund.
2. Film mo¿e byæ nagrany na kasecie VHS lub technik¹ cyfrow¹.
3. Do filmu powinna byæ do³¹czona metryczka z danymi autorów filmu oraz adres szko³y.
4. Do filmu nale¿y za³¹czyæ owiadczenie o zgodzie na
wykorzystanie wizerunku wystêpuj¹cych w nim osób.
Wzór owiadczenia stanowi za³¹cznik do Regulaminu.
Je¿eli uczniowie jednej szko³y wykonaj¹ wiêcej ni¿ jeden film, to szko³a powinna dokonaæ wstêpnej weryfikacji. Ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ do konkursu ogólnokrajowego tylko jeden film.
Filmy nale¿y przesy³aæ do biura Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji przy ul. Dzielnej 1; 00-162 Warszawa.
Termin nadsy³ania filmów up³ywa 28 listopada 2003 r.
Regulamin Konkursu jest dostêpny na portalu www.niepelnosprawni.info.

Wycieczka za worek ziemniaków
Stowarzyszenie Dzielimy siê tym co mamy zaprasza
szko³y do udzia³u w akcji Wycieczka za worek ziemniaków.
W ramach akcji Stowarzyszenie organizuje jednodniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy (zwiedzanie
Parlamentu, radia, muzeów, zabawa w salach zabaw
itd). Odp³atnoci¹ s¹ ziemniaki - 3 worki po 50 kg od
ka¿dego uczestnika. Trafi¹ one potem za porednictwem stowarzyszenia do kilkudziesiêciu orodków pomocowych.
Realizuj¹c za³o¿enia akcji przez ostatnie 6 lat zorganizowanych zosta³o oko³o 900 wycieczek dla dzieci ze
wsi. W tym czasie 34.000 dzieci odwiedzi³o Warszawê, dziêki czemu pozyskalimy 3.000.000 kg ziemniaków co pozwoli³o na przygotowanie oko³o 6.000.000
posi³ków !!! (s³ownie: szeciu milionów) posi³ków
Akcja polega na organizowaniu dla dzieci z terenów
wiejskich wycieczek edukacyjnych do Warszawy. Ka¿dorazowo organizowana jest jednodniowa wycieczka
edukacyjna z bogat¹ ofert¹ programow¹ - dzieci zwiedzaj¹ obiekty kulturalne i edukacyjne, jedz¹ obiad w
eleganckich restauracjach i bawi¹ siê w centrach zabaw .
Op³atê za wycieczki rodzice dzieci wnosz¹ nie gotówk¹, lecz ofiarowuj¹c p³ody rolne, które sami wytwarzaj¹. P³ody te trafiaja póniej za naszym porednictwem
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do kilkudziesiêciu orodków pomocowych z terenu
Mazowsza. Blisko 80% uczestników naszych wycieczek
odwiedza Stolicê swojego kraju po raz pierwszy (a zamieszkuj¹ wsie odleg³e zaledwie o oko³o 150 km. od
Warszawy). Czêsto bywa te¿ tak, ¿e dzieci goszcz¹ w
wiêkszym miecie w ogóle po raz pierwszy.
Stowarzyszenie Dzielimy siê tym co mamy
Adres Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa,
tel: (22) 423-70-57, fax: (22) 635-40-06,
e-mail: comamy@idn.org.pl

Majestatyczni w³adcy przestworzy.
Konkurs plastyczny dla dzieci i
m³odzie¿y.
Adresaci: przedszkola, szko³y podstawowe: klasy I-III i
IV-VI, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, szko³y specjalne. Wymagania dotycz¹ce prac plastycznych: format maksymalny A3 (zalecany A4), prace wykonane
dowolna technik¹ z wyj¹tkiem plasteliny, podpisane na
odwrocie imieniem, nazwiskiem i dok³adnym adresem
zamieszkania i adresem szko³y oraz podanym wiekiem
i kategori¹ tematyczn¹ pracy. Kategorie tematyczne:
Ptaki drapie¿ne wokó³ nas, Ptaki drapie¿ne - co im zagra¿a i jak je chroniæ.
Jury bêdzie przyznawa³o nagrody dla ka¿dej kategorii
wiekowej i tematycznej. Konkurs rozstrzygany bêdzie
w dwóch edycjach: 31 stycznia nagradzane bêd¹ prace nades³ane do koñca 2003r., z uwzglêdnieniem prac
przes³anych przed og³oszeniem konkursu; 31 maja nagradzane bêd¹ prace nades³ane w okresie od 1 stycznia do 31 kwietnia 2004 r.
Nagroda Fina³owa przyznana zostanie najlepszej z prac
wyró¿nionych w obydwu edycjach projektu. Fina³ konkursu zaplanowano na 15 czerwca 2004 roku.
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres:
Komitet Ochrony Or³ów
ul. Niepodleg³oci 53-55, 10-044 Olsztyn

Uczê rozumieæ przyrodê
Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajêæ
dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z ptakami drapie¿nymi. Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych.
Wymagania dotycz¹ce nadsy³anych scenariuszy:
- prosimy o przesy³anie scenariuszy w formie wydrukowanej oraz elektronicznej (dyskietka lub p³yta CD);
- podpisane imieniem, nazwiskiem i dok³adnym adresem szko³y.
Konkurs rozstrzygany bêdzie w dwóch edycjach: 31
stycznia nagradzane bêd¹ scenariusze nades³ane do
koñca 2003 roku, 31 maja nagradzane bêd¹ scenariusze nades³ane w okresie od 1 stycznia do 31 kwietnia
2004 roku.
15 czerwca za najciekawszy scenariusz przyznana zostanie Nagroda Fina³owa.
Scenariusze nale¿y przesy³aæ na adres:
Komitet Ochrony Or³ów
ul. Niepodleg³oci 53-55, 10-044 Olsztyn
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Zielona Butelka

Zielona Butelka

Konkurs dla uczniów gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych

Konkurs plastyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych

Orodek Dzia³añ Ekologicznych "ród³a" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi zapraszaj¹ uczniów z Pañstwa
szko³y do wziêcia udzia³u w konkursie "Zielona Butelka". Konkurs dla uczniów 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 polega na dystrybucji jak najwiêkszej iloci
pakietów informacyjnych do placówek handlowych.
Szko³y, bior¹ce udzia³ w konkursie otrzymaj¹ pismo
przewodnie do spo¿ywczych placówek handlowych
oraz komplety edukacyjne (trzy ró¿ne naklejki, wywieszka, plakat). Zadaniem szko³y jest dostarczenie tych
materia³ów do jak najwiêkszej iloci sklepów. Potwierdzenie ich odbioru przez sklep powinno byæ dokonane
na zestawieniu tabelarycznym wg wzory, który zostanie przes³any do szko³y. Potwierdzenie odbioru musi
zawieraæ informacjê czego dotyczy oraz czytelny podpis odbieraj¹cego, datê odbioru i piecz¹tkê sklepu.
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 lub faksem (42) 630
17 49. 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.
Zakoñczenie konkursu ustalone zosta³o na 10 stycznia 2004 r. Do tego dnia w siedzibie ODE "ród³a" znaleæ siê powinny potwierdzenia odbioru pakietów przez
sklepy. Po zakoñczeniu konkursu szko³a ma obowi¹zek zwrotu pozosta³ych, nie rozprowadzonych materia³ów dystrybucyjnych oraz potwierdzeñ odbioru pakietu do siedziby Orodka Dzia³añ Ekologicznych "ród³a" najpóniej do dnia 10 stycznia 2004. Nie dostarczenie tych materia³ów bêdzie skutkowa³o wykluczeniem z konkursu.
O terminie wrêczenia nagród organizatorzy poinformuj¹ pisemnie w terminie do 20 stycznia 2004 r.
Nagrodami w konkursie dystrybucyjnym s¹ wycieczki z programem ekologicznym do Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz seanse kinowe. Wrêczone równie¿
zostan¹ dodatkowe nagrody: ksi¹¿ki i bawe³niane torby z logo konkursu.

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

Orodek Dzia³añ Ekologicznych "ród³a"
90-734 £ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax (42) 630 17 49
e-mail: office@zrodla.most.org.pl
www.zrodla.most.org.pl
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Synantropizacja
konkurs dla nauczycieli
Szanowni Pañstwo, za trzy tygodnie Telewizja Polska wyemituje film pt. Lisie interesy z serii Wêdróki przyrodnicze, który podejmuje niezwykle ciekawy temat synantropizacji i synurbizacji (opis filmu poniej). Zachêcamy Pañstwa do wykorzystania
filmu do zajêæ z zakresu edukacji ekologicznej. Poni¿ej przedstawiamy równie¿ dwa artyku³y powiêcone temu zjawisku, mamy nadziejê, ¿e zainteresuj¹ one Pañstwa i bêd¹ pomoc¹ oraz impulsem do
zorganizowania lekcji na ten temat.
Og³aszamy konkurs na scenariusz zajêæ dotycz¹cych synantropizacji. Na teksty czekamy do 31 grudnia 2003 r., najciekawsze opracowania zostan¹ nagrodzone ksi¹¿kami oraz zostan¹ opublikowane w
Edukacyjnym kameleonie. Scenariusze prosimy
przysy³aæ na adres:
Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a,
ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90-734 £ód

Wêdrówki przyrodnicze. Lisie interesy
2 TVP, poniedzia³ek, 17 listopada 2003, godz. 12.10
Pan Dunlop ma k³opoty. Zaborczy i bezczelny s¹siad
spogl¹da ³akomym okiem nie tylko na wytworn¹ posiad³oæ Dunlopów, lecz równie¿ na pani¹ Dunlopow¹. Nie
obejdzie siê bez bijatyki... David Attenborough nie zaprasza tym razem widzów do afrykañskiego buszu, wilgotnych d¿ungli Borneo, czy choæby zielonych lasów
Walii. Akcja filmu rozgrywa siê na wielkim wysypisku
mieci pod Londynem. Tym stworzonym przez cz³owieka rodowiskiem zaw³adnê³a ¿ywa przyroda. Na terytorium kilku kilometrów kwadratowych ¿yje ponad 30
doros³ych lisów i ich potomstwo. Sprytne zwierzêta
wietnie wykorzystuj¹ dostarczane im przez cywilizacjê dary: prowiant i zakwaterowanie. Siedzib¹ dowiadczonego samca i jego partnerki jest stos wyrzuconych
na zwa³kê opon - st¹d nadane rodzinie przez dokumentalistów miano Dunlopów. Para trzyma siê ze sob¹
od dawna. Wychowa³a pomylnie ju¿ trzy mioty m³odych. Teraz, w sezonie godowym, zwi¹zek familii wystawiony jest na ciê¿k¹ próbê. Samiec musi broniæ lisicy i terytorium przed natrêtnymi intruzami. Wymaga to
nie lada wysi³ku. Gdy demonstracja si³y nie odniesie
rezultatu, w ruch id¹ zêby. Zwierzêta atakuj¹ wra¿liwe
miejsca na pysku lub szyi przeciwnika. Mimo grubego
zimowego futra, rany odniesione w pojedynku s¹ bardzo powa¿ne, bywaj¹ nawet miertelne. Pan Dunlop
wyszed³ ca³o z opresji, choæ nie bez strat. Podczas bójki
olep³ na jedno oko. Ale sta³a partnerka powi³a pi¹tkê
jego potomków. Karmi je mlekiem w kryjówce pod stert¹ opon. Samiec zajmuje siê dostarczaniem aprowizacji. To bardzo trudne zadanie, bowiem niewierny ma³¿onek dochowa³ siê szczeni¹t tak¿e z inn¹, m³od¹ lisic¹ mieszkaj¹c¹ na wysypisku. Utrzymanie dwóch rodzin wymaga mnóstwa wysi³ku. Nic dziwnego, ¿e samiec wygl¹da marnie. Lecz ju¿ wkrótce skoñczy siê jego
mordêga. Maluchy szybko rosn¹. Wczesnym latem
opuszcz¹ rodzinne siedziby i wyemigruj¹ na ³¹ki na
obrze¿ach wysypiska. Po³owa z nich zginie w ci¹gu
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pierwszego roku ¿ycia. Jednak te, które przetrwaj¹,
maj¹ zachêcaj¹ce perspektywy. D³ugoæ lisiego ¿ycia
na podlondyñskich ha³dach mieci wynosi przeciêtnie
szeæ lat - dwa razy wiêcej ni¿ w siedliskach tradycyjnych. Jak widaæ, bliskie s¹siedztwo cz³owieka i niemile
pachn¹cych tworów ludzkiej cywilizacji nie zawsze szkodzi dzikim dzieciom natury.
ród³o: www.gazeta.pl

Zwierzêta dzikie
Najwiêkszym dzikim zwierzêciem spotykanym w obrêbie miasta jest bez w¹tpienia ³o (Alces alces). Kilka
sztuk stale przebywa na terenie Lasu Sobieskiego i
Lasu Babickiego, sporadycznie mo¿na je spotkaæ tak¿e na M³ocinach czy w Lesie Bielañskim, a nawet (choæ
s¹ to przypadki incydentalne) w g³êbi miasta (np. obserwowano je na ¯eraniu i S³u¿ewcu). Pog³owie dzików (Sus scrofa) wystêpuj¹cych na terenie Warszawy
nie przekracza prawdopodobnie kilku watah zasiedlaj¹cych Las Sobieskiego czy miêdzywale w okolicach
Burakowa, Siekierek. O wiele liczniejsze s¹ za to sarny (Capreolus capreolus)  kilkadziesi¹t sztuk wystêpuje we wszystkich niemal kompleksach lenych stolicy, a tak¿e na niektórych terenach polno-³¹kowych.
Obserwowano je nawet w pasie zaroli nadwilañskich
przy Cytadeli. [ ]
Wbrew utartej opinii, w granicach Warszawy wystêpuj¹ tak¿e ptaki drapie¿ne. Wród gniazduj¹cych w peryferyjnych lasach nale¿y wymieniæ myszo³owa (Buteo
buteo) i coraz rzadszego kobuza (Falco subbuteo).
Coraz liczniej gniedzi siê tu tak¿e jastrz¹b (Accipiter
gentilis), którego mo¿na okazjonalnie spotkaæ nawet w
centrum miasta. W parkach i lasach Warszawy wystêpuje równie¿ mniejszy krewniak jastrzêbia  krogulec
(Accipiter nisus), za za najbardziej przystosowanego
do warunków miejskich mo¿na uznaæ innego drobnego drapie¿nika  soko³a pustu³kê (Falco tinnunculus).
Ptak ten chêtnie gniedzi siê w s¹siedztwie cz³owieka
 zajmuje otwory po wywietrznikach, dziury w ceglanych murach a nawet balkonowe skrzynki kwiatowe czy
szerokie parapety okienne. W Warszawie liczebnoæ
pustu³ek szacuje siê na ponad 50 par  wiêkszoæ
gniazd znajduje siê w ródmiejskiej czêci miasta. Swoje pustu³ki ma, m.in. Sejm, Pa³ac Kultury i Nauki, Uniwersytet a tak¿e PAP. G³ównym ród³em pokarmu tych
ptaków s¹ drobne gryzonie  przede wszystkim norniki, chwytane na terenach otwartych poza miastem, tak¿e wróble, jerzyki i inne drobne ptaki; nie gardz¹ równie¿ jaszczurkami i owadami. Ostatnio, po prawie 50letniej nieobecnoci, do Warszawy powróci³ inny drapie¿nik  sokó³ wêdrowny (Falco peregrinus). Obecnie
para tych zagro¿onych wyginiêciem ptaków (jedna z
34 znanych w Polsce) gniedzi siê na najwy¿szych
piêtrach Pa³acu Kultury i Nauki. [ ]
Fauna bezkrêgowców jest w Warszawie bogata, bo
wystêpuje w niej przeciêtnie (w ró¿nych grupach) oko³o 60% gatunków stwierdzonych na Nizinie Mazowieckiej. Dok³adna analiza faunistyczna takiej grupy, jak
glebowe sprê¿ykowate (Elateridae), wskazuje, ¿e ich
zgrupowania swoj¹ struktur¹ dominacyjn¹ przypominaj¹
zgrupowania ¿yznych ³¹k wie¿ych i pastwisk. Dominantem tych zgrupowañ jest osiewnik skibowiec (Agrio-
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tes sputator). Najbogatsze gatunkowo zgrupowania glebowych sprê¿yków wystêpuj¹ w glebach trawników starych parków. W skrajnych przypadkach, np. w niektórych trawnikach przyulicznych, a wiêc silnie zanieczyszczonych i przesuszonych, jedynym gatunkiem pozostaje
osiewnik skibowiec. Wród glebowych sprê¿yków Warszawy jest tak¿e jeden, któremu wyranie odpowiada
rodowisko miejskie. Jest to Adrastus rachifer, który w
rejon Warszawy musia³ dotrzeæ z nap³ywkami wilanymi i nastêpnie zasiedli³ zieleñ miejsk¹. Wskazuje to, ¿e
fauna miejska jest uk³adem dynamicznym, tzn. ¿e pewne gatunki, takie jak chrab¹szcze (Melolontha sp.) zanikaj¹ zupe³nie, ale na ich miejsce pojawiaj¹ siê nowe.
Ich wkraczanie do miasta umo¿liwiaj¹, przede wszystkim, istniej¹ce korytarze ekologiczne, wi¹¿¹ce suburbia z centrum miasta, g³ównie poprzez suche rodowiska ruderalne. Najbardziej spektakularnym wkroczeniem do zieleni miejskiej Warszawy w ostatnim czasie
by³o pojawienie siê, w 1999 r., na rozleg³ym trawniku
na Rakowcu objêtego ochron¹ prawn¹ tygrzyka paskowanego (Agriope bruenichi). W faunie Warszawy gatunków chronionych jest wiêcej. Na obrze¿ach miasta
spotyka siê pazia królowej (Papilio machaon) oraz
wspania³ego chrz¹szcza  jednego z najwiêkszych w
faunie Polski  kozioroga dêbosza (Cerambyx cerdo).
£ukasz Rejt, Eligiusz Nowakowski
Fauna Warszawy
http://www.prowarszawa.pl/przyroda/

Niespokojny sen nocy letniej
Zapada wrzeniowy, wczesny zmierzch. W pó³mroku
zaczynaj¹ wieciæ jakie oczy, pod czyim ostro¿nym
st¹paniem szeleci podszycie, pomiêdzy pniami przemyka sylwetka jelenia. B³ysn¹wszy piêknym poro¿em
jego g³owa znika za wysokimi krzewami. Wkrótce po
ciep³ym jeszcze ladzie krêci siê para m³odych kojotów
jakby oceniaj¹c szansê na udane polowanie. Bezszelestnie przemyka nad pociemnia³ymi drzewami bia³awy kszta³t sowy, sp³oszonej piskami dzikiego królika
schwytanego w lisie k³y. Pokrzykuj¹c niespokojnie w
ciemnociach, spóniony sznur dzikich gêsi wraca na
noclegowisko.
Pocz¹tek typowej nocy puszczañskiej? Nic podobnego! Raczej jest pocz¹tek typowej nocy na obrze¿ach
kanadyjskiego Toronto, metropolii w której mieszka
ponad 3 miliony ludzi i ca³a gromada dzikich zwierz¹t.
Dla sprawiedliwoci trzeba dodaæ, ze pod wzglêdem
zajmowanej powierzchni jest ono jednym z najwiêkszych miast na wiecie, co czyni ³atwiejszym do zrozumienia owe puszczañskie konotacje. Pociête dziesi¹tkami w¹wozów, pradolin rzecznych, rozleg³ych parków,
terenów pozostawionych pod przysz³a zabudowê i niekoñcz¹cymi siê dzielnicami domków z ogródkami stanowi ono idealne rodowisko dla szeregu zdawa³oby
siê typowo lenych gatunków. W istocie rzeczy wiele z
nich tak doskonale przystosowa³o siê do miejskich
warunków, ¿e okazy wprowadzone do naturalnego, tj.
dzikiego, rodowiska nie umiej¹ w nim przetrwaæ. Czy
jest wiêc mo¿liwa koegzystencja przyrody i cz³owieka?
Na pewn¹ odpowied jest jeszcze za wczenie, ale
ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ jest to proces trudny, choæ
mo¿liwy, jak widaæ choæby na przyk³adzie Toronto.
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Wedle prowadzonych badañ, Toronto zamieszkuje parêdziesi¹t pospolicie w tej strefie klimatycznej wystêpuj¹cych gatunków zwierz¹t, ptaków, ssaków, a tak¿e p³azów i gadów. S¹ tu jelenie bia³oogonowe, pieski preriowe i sus³y, szopy pracze, skunksy, kojoty, lisy, króliki,
wiewiórki, ptaki drapie¿ne, wodne, piewaj¹ce i przelotne - nawet podobne do klejnotów kolibry z Meksyku, sk¹d
tak¿e przylatuj¹ najdziwniejsze migruj¹ce motyle wiata
- monarchy, i wiele wiele innych. Nie to jest mo¿e najistotniejsze aby je wszystkie wyliczyæ, lecz zastanowiæ
siê raczej nad sposobem w jaki zaadaptowa³y siê do
nowych warunków ¿ycia, w których doskonale sobie radz¹. Jak ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, mechanizmy przystosowania przede wszystkim dotycz¹ przyzwyczajenia siê
do wszechobecnoci ludzi oraz ruchu ulicznego, póniej dopiero nowych róde³ pokarmu i metod jego zdobywania. Zmianie uleg³y te¿ instynkt terytorialny zredukowany odpowiednio do zagêszczenia osobników danego gatunku na kurcz¹cej siê przestrzeni. Generalnie
rzecz bior¹c, zwierzêta ¿yj¹ce w miecie wydaj¹ siê byæ
bardziej odporne na stres rodowiskowy i lepiej znosz¹
wszelkie zmiany otoczenia. Jest to prawdopodobnie spowodowane, naturalnym w tych warunkach ¿ycia, wyeksponowaniem na znacznie wiêksz¹ iloæ bodców ni¿ w
rodowisku w³aciwym dla gatunku. Mo¿na te¿ przyj¹æ,
¿e dowiadczenie rodziców s³u¿y potomstwu oswajaj¹c
ze wszystkimi elementami ¿ycia w miecie - ha³asem,
obecnoci¹ ludzi, ruchem ulicznym. Doskonale mo¿na
to zaobserwowaæ na przyk³adzie szopów praczy, stanowi¹cych nieomal plagê miast amerykañskich i zw³aszcza kanadyjskich. Niewielkie te zwierzêta mo¿na uznaæ
za mistrzów przystosowania i przetrwania. Zamieszkuj¹ce pierwotnie doliny rzeczek i strumieni budowa³y swoje
gniazda w jamach i pod wykrotami drzew, ¿ywi¹c siê
insektami, rybami i ma³¿ami oraz czêciami rolin ssaki
te w miecie niespodziewanie znalaz³y swoja Ziemiê
Obiecan¹. Nie dosyæ, ¿e z wpraw¹, wykorzystuj¹c najmniejsz¹ nawet szparê, w³amuj¹ siê na strychy gdzie
znajduj¹ bezpieczne schronienie, to jeszcze ca³kowicie
przestawi³y siê na dietê z³o¿ona z odpadków kuchennych obficie dostarczanych ka¿dego dnia do miejskich
mietników. Lêku przed ludmi wyzby³y siê nieomal ca³kowicie - czêste s¹ przypadki przetrz¹sania przez nie
zawartoci pozostawionych w parkach toreb w poszukiwaniu przysmaków, nierzadko te¿ zapuszczaj¹ siê do
domów i wyjadaj¹ zwierzêtom z misek. Oswojenie ich
jest kwesti¹ jedynie kilku dni i paru garci ulubionych
przysmaków - herbatników, orzeszków lub kawa³ków
ryby. Wiêkszym k³opotem jest raczej pozbycie siê takich
ca³kowicie spoufalonych goci - nauczone do karmienia
bêd¹ czekaæ wytrwale, zniecierpliwione nawet ci¹gn¹æ
³apkami za ubranie. Ich umiejêtnoæ przetrwania w
sztucznym rodowisku uwarunkowana jest wyj¹tkow¹
inteligencj¹ tych zwierz¹t - i osi¹gna taki stopieñ, ¿e lepiej od¿ywione miejskie szopy s¹ wiêksze i ciê¿sze ni¿
ich leni rodacy, co wiêcej - nie potrafi¹ ju¿ odszukaæ i
wykorzystaæ naturalnych róde³ jedzenia, takiego jak jaja
ptasie, ¿aby i drobne rybki. Wydaje siê nawet, ¿e niechêtnie zjadaj¹ pokarm tego rodzaju, gustuj¹c o wiele
bardziej w resztkach frytek, kociach pieczonych kurczaków i s³odyczach.
Podobnym w umiejêtnoci adaptacji okaza³ siê byæ
skunks. Zas³u¿enie legendarny skunks, bêd¹cy nota
bene bardzo urodziwym zwierzêciem rozmiarów spo-
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rego kota, z jedwabicie miêkkim futerkiem czarno-bia³ego koloru. Podobnie jak w przypadku szopa, adaptacje u³atwi³a rozwiniêta wszystko¿ernoæ i upodobanie
do nocnego trybu ¿ycia. W miecie stanowi³o to korzystn¹ cechê przystosowawcz¹, poniewa¿ wyj¹tkowo
krótkowzroczny skunks wiêksz¹ czêæ swojego ¿ycia
spêdza ¿eruj¹c w rodku nocy, po uciszeniu siê ruchu
ulicznego i ludzkich ha³asów. Maj¹c upodobanie do
owadów ucztuje na nieskoñczonych przestrzeniach
przydomowych trawników wyjadaj¹c t³uste pêdraki i
d¿d¿ownice - ale jeszcze czêciej przeszukuj¹c mietniki. £akomstwo jego nie ma granic - ³upie¿cze wypady
po odpadki kuchenne zdarzaj¹ siê w nawet w rodku
jasnego dnia, nieomal pod nogami ludzi. Mo¿liwe, ¿e
przekonanie o w³asnej nietykalnoci dodaje im odwagi! Bo te¿ istotnie, zapach skunksa zas³u¿enie ma opiniê najtrwalszego i najprzykrzejszego odoru na wiecie. Aczkolwiek w rzeczywistoci nie nadu¿ywaj¹ swoich perfum (wytworzenie jednorazowej dawki trwa blisko 2 tygodnie!) to ca³kowicie wystarczy sama ich obecnoæ, ¿eby zniechêciæ siê do wszelkich pertraktacji ze
skunksami. Ofiara opryskana wydzielin¹ gruczo³ów
odbytowych - t³ustym, ¿ó³tawym p³ynem o parz¹cych
w³aciwociach - co najmniej przez nastêpne dwa tygodnie pachnieæ bêdzie specyficzn¹ mieszanina lisiego pi¿ma, zgni³ego miêsa i palonej gumy. Nic wiêc dziwnego, ¿e te sk¹din¹d mile zwierzêta nie ciesz¹ siê
szczególnie du¿¹ sympati¹ jak¹ wielu mieszczuchów
ma dla wiewiórek, innego gatunku skutecznie zadomowionego w miecie. Kanadyjskie wiewiórki nie s¹ tak
urodziwe jak znane w Polsce rudzielce z pêdzelkowatymi uszkami i futerkiem jak wie¿o wy³uskany kasztan. Tutejsze odmiany s¹ maci czarnej lub srebrzystopopielatej i w³aciwie gdyby nie puszysty ogonek, podobniejsze by³yby do grubawych szczurków. Bogactwo
parków i zami³owanie Kanadyjczyków do drzew zapewnia im doæ miejsc na zimowiska, za hojne d³onie spacerowiczów zapewniaj¹ wikt. Adaptacja polega³a wiêc
g³ównie na przyzwyczajeniu siê do nowych rodzajów
pokarmu i miejskie wiewiórki niejako z wyboru, nauczone jego dostêpnoci¹, sta³y siê praktycznie nieomal wszystko¿erne. Ich naturalne siedliska nie uleg³y
wielkiej zmianie, jako ¿e najchêtniej zamieszkiwa³y lasy
mieszane, zapewniaj¹ce szyszki i orzechy, a te same
gatunki drzew s¹ sadzone w parkach, po staremu wiêc
buduj¹ wiewiórki liciaste okr¹g³e gniazda w rozwidleniu konarów, gdzie bezpiecznie odchowuj¹ m³ode.
Wród zakamarków miejskich parków znajduj¹ te¿
schronienie drapie¿niki - kojoty i lisy. Gatunki stosunkowo nowe dla miejskiego pejza¿u, nadspodziewanie
szybko przystosowuj¹ siê do nowych warunków. Zdumiewaj¹ce jest chyba najbardziej jak ma³o obawiaj¹ siê
ludzi - szczególnie lisy potrafi¹ beztrosko uci¹æ sobie
drzemkê pod którym krzewem w ogródku, kojotom za
zdarza siê wybraæ na rodzinn¹ norê podmurówkê mieszkalnego domu. Swoje sukcesy w opanowywaniu nowego rodowiska oba gatunki zawdziêczaæ mog¹ stosunkowo dobrze ustabilizowanemu ekosystemowi miasta, obfituj¹cymi w drobne zwierzêta i ptaki ¿yj¹ce wród
obfitej miejskiej zieleni, której znaczne po³acie s¹ utrzymywane w ca³kowicie naturalnym stanie zapewniaj¹c
im kryjówki. Dodatkowym ród³em jedzenia s¹ oczywicie niezawodne mietniki. Najwiêcej ³upie¿czych sk³onnoci przejawiaj¹ tu kojoty - ³adne zwierzêta z wygl¹du
przypominaj¹ce redniej wielkoci owczarka niemiec-
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kiego i zreszt¹ nale¿¹ce do tej samej rodziny psowatych. Maj¹ one opiniê nieopanowanych ¿ar³oków i - jak
siê mówi - nie jedz¹ tylko tego, co siê w³anie pali ¿ywym ogniem. Jest w tym mo¿e ziarno prawdy, bo rzeczywicie spotyka siê kojoty po¿eraj¹ce nawet ogrodowe melony z braku konkretniejszych dañ, dieta z
pewnoci¹ dziwna jak na kuzyna wilka. Naturalnie, nie
przysparza im to przyjació³ wród ogrodników!
Gatunkiem, który jednak najbardziej fascynuje jest dzika gê kanadyjska, bêd¹ca nieomal ca³kowicie na wymarciu w po³owie XX w. Piêkny ten ptak, popielato-czarny z g³ow¹ ozdobion¹ nie¿nobia³ym policzkiem - zosta³ uratowany od wyginiêcia staraniem Kanadyjczyków,
dla których stanowi symbol tego kraju. Z uznaniem
mo¿na przyznaæ, ¿e wysi³ki te przynios³y doskona³y
skutek i gêsi powróci³y do swojej poprzedniej liczebnoci, na dodatek nieoczekiwanie nabieraj¹c upodobania do mieszkania w miecie! Toronto zw³aszcza, mo¿e
z racji po³o¿enia nad brzegiem wielkiego jeziora Ontario, ma w¹tpliwy honor posiadania jednych z najliczniejszych stad gêsich - w¹tpliwy przede wszystkim dlatego, bo sama ich iloæ powoduje k³opoty. Przede
wszystkim zanieczyszczaj¹ odchodami bulwary i parki
nad wod¹, a tak¿e wyskubuj¹ trawniki. Jednak¿e kto
móg³by powstrzymaæ siê od zachwytu widz¹c ci¹gn¹cy po niebie klucz gêsi, nawo³uj¹cych melodyjnymi g³osami! Oswojone niczym domowe ptactwo pozwalaj¹ bez
lêku zbli¿yæ siê do siebie bli¿ej ni¿ na wyci¹gniêcie rêki,
wypatruj¹c czy aby trafi im siê smakowita pajda chleba. Nierzadko te¿ mo¿na zobaczyæ parê doros³ych ze
sznureczkiem burych g¹si¹tek, z rodzicem czujnie stró¿uj¹cym na ka¿dym jego koñcu. Ostro¿noæ jest tu konieczna i to nie w obronie przed ludmi, ale zadomowionymi na dobre drapie¿nymi ptakami. Ku zaskoczeniu wielu ornitologów okaza³o siê, ze soko³y i jastrzêbie doskonale poradzi³y sobie w miecie i traktuj¹ wysokie drapacze chmur jako namiastkê urwisk skalnych.
Zanotowano rosn¹ca liczbê gniazd i par skutecznie
wychowuj¹cych m³ode w samym sercu miasta. Co wiêcej, przesta³o byæ zjawiskiem z pierwszych stron gazet
zobaczenie sylwetki soko³a wêdrownego siedz¹cego
na czubku latarni przy autostradzie. Mo¿na powiedzieæ
raczej, ¿e staje siê to czêci¹ krajobrazu. Byæ mo¿e
wiêc jest szansa na wieczory, kiedy obok gwaru miasta
us³yszeæ bêdzie mo¿na g³osy lenego królestwa...
Marita Kane
Zielone Brygady nr 1(146)/2000, 1-15.1.2000
http://www.zb.eco.pl/zb/146/zwierze.htm

Synantropizacja - proces kierunkowych zmian we florze i faunie pod wp³ywem dzia³alnoci cz³owieka (antropopresji). Zmiany te polegaj¹ na ustêpowaniu gatunków
(przede wszystkim rodzimych) wra¿liwych na presjê i
zastêpowaniu ich przez gatunki, które wytrzymuj¹ warunki zmienione przez cz³owieka, w tym przez wiele gatunków obcego pochodzenia. Synantropizacja dotyczy
przede wszystkim rodowisk stworzonych przez cz³owieka (pola uprawne, ³¹ki, terenu zurbanizowane), ale i rodowisk naturalnych i pó³naturalnych (np. przydro¿a, polany w lasach). Termin ten dotyczy równie¿ procesu adaptacji gatunków wystêpuj¹cych poprzednio w ekosystemach naturalnych do ¿ycia w rodowiskach zajmowanych przez cz³owieka (np. go³¹b, szczur).
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Ratujmy kasztanowce!
W mediach w ca³ej Polsce pojawiaj¹ siê apele o pomoc w ratowaniu kasztawnowców, tak¿e w województwie ³ódzkim szrtówek bez skrupó³ów niszczy
drzewa. I my przy³¹czmy siê wiêc do walki z niszcz¹cym owadem. Apelujemy o podjecie dzia³añ w
obronie drzew. Poni¿ej kilka informacji o samym
szrotówku jak i o sposobach walki z motylem.

Program ograniczania szkodliwoci
szrotówka kasztanowcowiaczka.
Program informacyjny prowadz¹ autorzy strony internetowej http://szrotowek.geolas.net/ panowie Mateusz
Kosibowicz i Mieczys³aw Kosibowicz
Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie
kraju i jego olbrzymi potencja³ rozrodczy, uwiadomi³a
nam, ¿e przyroda sama sobie z nim nie poradzi. Dlatego musimy podj¹æ radykalne sposoby ograniczania jego
populacji. Urzêdy Miast musz¹ wygospodarowaæ w
swych bud¿etach odpowiednie rodki dziêki którym
mo¿liwe bêdzie ratowanie coraz bardziej zagro¿onych
i corocznie coraz s³abszych kasztanowców. Ju¿ obecnie skutkiem ¿erów niektóre drzewa zamieraj¹ i takich
przypadków z roku na rok bêdzie coraz wiêcej.
Dotychczasowe wygrabianie i niszczenia opadaj¹cych
lici daje wyrane pozytywne rezultaty, dodatkowe
wspomo¿enie tej metody nieszkodliwymi dla ludzi i rodowiska metodami feromonowymi i lepowymi powinny
daæ jeszcze lepsze rezultaty.
Poni¿ej przedstawiono kompleksowy program ochrony
drzew kasztanowca przed szrotówkiem w zale¿noci
od miejsc ich wystêpowania.
Kasztanowce rosn¹ce w miejscach eksponowanych w
miastach gdzie corocznie usuwa siê opad³e licie
· dok³adne usuniêcie lici z miejsc niedostêpnych dla
rêcznego grabienia przy wykorzystaniu spalinowych
zbieraczy rozdrabniaj¹cych (¿ywop³oty, studzienki kanalizacyjne, zag³êbienia terenu itp. miejsca)
· wiosenne lepowanie pni drzew przy zastosowaniu
specjalnych folii z naniesionym lepem. *
· zastosowanie wydajnych wielkopowierzchniowych
pu³apek feromonowych (tradycyjnie dotychczas stosowane pu³apki feromonowe w przypadku szrotówka nie zdaj¹ egzaminu)
Kasztanowce w zaniedbanych parkach i zadrzewieniach
w rejonach peryferyjnych i przy drogach
· usuniêcie przeleguj¹cej kilkuletniej warstwy lici
przez w miarê dok³adne ich wygrabienie
· spalenie lub wywiezienie ich do kompostowni
· zastosowanie miotaczy ognia lub gor¹cej pary do
przepalenia gleby w obrêbie rzutu koron drzew (ma
to za zadanie zniszczyæ diapauzuj¹ce poczwarki ).
Zabieg mo¿liwy do wykonania w miejscach kontrolowanych o ma³ym nara¿eniu na po¿ary.
· lepowanie pni ( lepowaniu nale¿y poddaæ wszystkie
znajduj¹ce siê na danym obszarze drzewa)
· wystawienie pu³apek feromonowych.
ród³o: http://szrotowek.geolas.net/
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Szrotówek kasztanowcowiaczek grony szkodnik
Szrotówek kasztanowcowiaczek jest motylem z rodziny kibitnikowatych (Gracillaridae), który zosta³ opisany
w 1985 roku przez Deschka i Dimiæ w Macedonii, gdzie
zosta³ odkryty na kasztanowcu bia³ym rosn¹cym nad
jeziorem Ohrydzkim. W Polsce uszkodzone licie kasztanowca bia³ego przez larwy tego motyla zaobserwowano po raz pierwszy na pocz¹tku lipca 1998 roku w
Ogrodzie Botanicznym w Wojs³awicach k/Wroc³awia
(£abanowski i Soika 1998). Masowy pojaw tego motyla
i silne uszkodzenie drzew w po³udniowych rejonach
kraju, miêdzy innymi w rejonie Cieszyna, Pszczyny i
Raciborza obserwowano w 1999 roku (Æwikliñska i
Æwikliñski 2001), a pierwsze uszkodzenia lici kasztanowca bia³ego w S³ubicach zaobserwowano w 2001
roku. Obecnie wystêpuje powszechnie w ca³ej Polsce
w doæ du¿ym nasileniu powoduj¹c br¹zowienie i przedwczesne opadanie lici. W 2002 roku nasilenie szkodnika by³o wyj¹tkowo du¿e, a dodatkowo panuj¹ca susza spowodowa³a to, ¿e ju¿ we wrzeniu nast¹pi³o wypuszczanie lici z p¹ków pi¹cych na wierzcho³kach
pêdów i pojawienie siê licznych kwiatostanów. Taka
sytuacja stwarza niebezpieczeñstwo czêciowego przemarzniêcia pêdów wierzcho³kowych, a nawet ca³ych konarów drzew. Od 1992 roku szrotówek kasztanowcowiaczek jest plag¹ prawie we wszystkich krajach Europy, a w 2002 roku odnotowano go tak¿e po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.
kasztanowca bia³ego.
Prof. dr hab. Gabriel £abanowski
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
http://www.szrotowek.prv.pl/

Ratujmy kasztanowce
Akcjê usuwania opad³ych lici kasztanowców w naszym
miecie organizuj¹ radni Rady Miejskiej w £odzi. Takie
prace wykonuj¹ ju¿ Warszawa, Kraków, Kielce oraz
Lublin.
Od dwudziestu lat w Europie rozprzestrzenia siê szkodnik, ma³y motyl o nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek. Niedawno dotar³ do Polski, gdzie niszczy g³ównie kasztanowca bia³ego. Przenoszony przez pr¹dy
powietrza i samochody opanowuje nowe miejsca. W
jednym sezonie wykluwaj¹ siê trzy pokolenia motyla,
czyli 6 tys. poczwarek, które zimuj¹ w martwych liciach.
Jedn¹ z dróg walki z t¹ plag¹, oprócz kosztownych
szczepieñ drzew, jest palenie lici.
2003-10-27 (G.N.)
http://www.uml.lodz.pl/
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Fundusze
Organizacje m³odzie¿owe - konkursy
Komisji Europejskiej
Komisja Europejska og³osi³a dwa konkursy adresowane do organizacji m³odzie¿owych. Do podzia³u dla najlepszych projektów planowanych do realizacji w 2004
roku jest 3,7 mln euro.
W ramach pierwszego programu (call for proposals DG
EAC 17/03 Official Journal C247 15 October 2003), o
granty mog¹ siê staraæ m³odzie¿owe organizacje pozarz¹dowe, które zamierzaj¹ dzia³aæ na rzecz dialogu i
wspó³pracy m³odzie¿y. Ma to byæ realizowane poprzez
promowanie ró¿norodnoci kulturowej i etnicznej, realizacjê inicjatyw w dziedzinie sportu, wdra¿anie technik informatycznych, organizacjê wolontariatu oraz
wymianê m³odzie¿y. Bud¿et konkursu wynosi 2 mln
euro. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 31 grudnia 2003 roku.
W ramach drugiego programu (call for proposals EAC/
66/03 Official Journal C249 17 October 2003) dofinansowanie otrzymaj¹ organizacje m³odzie¿owe, które z³o¿¹ wnioski zwi¹zane m.in. z realizacj¹ wymiany m³odzie¿y i organizacj¹ pracy wolontariatu, organizacj¹
programów edukacyjnych i szkoleniowych, konferencji
oraz festiwali. Dotacje mog¹ otrzymaæ tak¿e projekty
zwi¹zane z prowadzeniem akcji informacyjnych promuj¹cych tematykê unijn¹. Bud¿et programu wynosi 1,7
mln euro. Termin sk³adania wniosków mija 5 grudnia
2003 roku.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programów mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej Programu M³odzie¿
Youth Programme(http://europa.eu.int/comm/youth/).
Dodatkowo pytania dotycz¹ce programu EAC/66/03
Official Journal C249 17 October 2003 mo¿na równie¿
przesy³aæ faksem pod nr. +32(2)299 41 58.
Dodatkowych informacji udziela tak¿e Biuro Regionalne Województwa l¹skiego w Brukseli.
Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles
tel.: +32.2.514.77.67, fax: +32.2.733.92.55
e-mail: rosv.brussels@silesia-region.pl

Dotacje dla szkó³ z klas¹
Do 10 listopada 2003 szko³y, które otrzyma³y tytu³
«Szko³a z klas¹» mog¹ ubiegaæ siê o dotacjê z Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y na projekty aktywizuj¹ce uczniów, rodziców, a nawet ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoæ.
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y w ramach programu Równaæ Szanse 2003 - Szko³y Aktywne PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoci uruchomi³a specjaln¹ cie¿kê tylko dla Szkó³ z klas¹. Do programu mog¹
zg³aszaæ siê gimnazja wiejskie lub z miejscowoci do
20 tys. mieszkañców.
Dotacje o wysokoci do 10 tys. z³ mo¿na dostaæ na
projekty, które anaga¿uj¹ do pracy przede wszystkim
uczniów, ale tak¿e nauczycieli, rodziców i ca³e lokalne
spo³ecznoci.
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Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonów: (0-22) 826 44 73 oraz (0-22) 826 44 74 lub pod
adresami e-mailowymi: pcyf@pcyf.org.pl. Wiêcej:
www.pcyf.org.pl/szanse/rownac2003_aktywne.shtml.

Po¿yteczne ferie
Fundacja Wspomagania Wsi og³asza II edycjê konkursu Po¿yteczne ferie. W ramach konkursu finansowane bêd¹ projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2004, przeznaczone dla
dzieci i m³odzie¿y ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkañców, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci z by³ych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o
wysokim stopniu bezrobocia. Wnioski mo¿na sk³adaæ
do 24 listopada 2003.
Celem konkursu jest umo¿liwienie dzieciom/m³odzie¿y, które zostaj¹ na czas ferii w swoich miejscowociach, spêdzenia tego czasu w swojej spo³ecznoci
lub gminie w sposób po¿yteczny dla siebie i innych,
atrakcyjny i bezpieczny.
Oczekujemy projektów, które bêd¹ mia³y widoczne
walory edukacyjne - bêd¹ stwarzaæ dzieciom okazjê do
odkrywania nowych wartoci, pobudzaæ do rozwoju,
rozszerzaæ zainteresowania, zwiêkszaæ wra¿liwoæ na
potrzeby innych, pog³êbiaæ wiedzê i umiejêtnoci praktyczne oraz pozwol¹ nawi¹zaæ nowe kontakty i zdobywaæ nowe dowiadczenia. Najlepsze ze zg³oszonych
projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoci do 2.000 z³. £¹czna kwota nagród
wyniesie maksymalnie 150.000 z³.
O dotacje mog¹ wystêpowaæ: parafie, stowarzyszenia,
towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje m³odzie¿owe, niepubliczne instytucje opiekuñczowychowawcze, wietlice wiejskie, organizacje kobiece,
grupy odnowy wsi, a tak¿e so³ectwa, gminne orodki
kultury, niepubliczne instytucje edukacyjne, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, kluby
sportowe, ochotnicza stra¿ po¿arna, ko³a gospodyñ
wiejskich i inne organizacje, które wyka¿¹ we wniosku,
¿e potrafi¹ zorganizowaæ czas dzieci/m³odzie¿y w czasie ferii tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel konkursu.
O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: szko³y, urzêdy i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ dla zysku.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y przes³aæ do Fundacji wniosek o dotacjê (nie ma formularza). Wniosek
musi zawieraæ (w podanej kolejnoci):
Informacje dotycz¹ce organizacji/instytucji
1. Nazwa organizacji/instytucji sk³adaj¹cej wniosek.
2. Dok³adny adres z kodem pocztowym, telefon, fax
oraz e-mail (jeli jest).
3. Listê dotychczas zrealizowanych projektów wraz z
ich g³ównymi wymiernymi efektami.
4. Listê grantów/dotacji, które organizacja otrzyma³a w
ci¹gu ostatnich 2 lat.
5. Imiê, nazwisko i krótka informacja o osobie odpowiedzialnej za realizacjê projektu.
6. Numer konta bankowego.
7. Imiona i nazwiska 2 osób upowa¿nionych do podpisania umowy.
Informacje dotycz¹ce projektu
8. Tytu³ projektu.
9. Data rozpoczêcia i zakoñczenia projektu.
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10. Streszczenie projektu (max. 6 linijek)
11. Pe³ny opis projektu (max. 3 strony):
uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; beneficjenci
projektu - kto i w jaki sposób skorzysta na realizacji
projektu? Proszê podaæ liczbê bezporednich beneficjentów; opis konkretnych dzia³añ zaplanowanych w
ramach projektu z krótkim uzasadnieniem wyboru w³anie takich dzia³añ a nie innych; harmonogram dzia³añ
(proszê podaæ daty dzia³añ z punktu 11C, czas ich trwania oraz wykonawców dzia³añ); sposób oceny efektów
projektu.
12. Bud¿et projektu.
Wnioski nie zawieraj¹ce wszystkich wymaganych informacji nie bêd¹ rozpatrywane.
Dodatkowe uwagi: Konkurs nie s³u¿y organizowaniu
dzieciom wy³¹cznie wypoczynku. Ka¿da organizacja
mo¿e z³o¿yæ tylko 1 wniosek. Nie mo¿na sk³adaæ wniosków zg³oszonych w poprzednich edycjach konkursów
Po¿yteczne wakacje i Po¿yteczne ferie. Rozpatrywane bêd¹ tylko projekty trwaj¹ce co najmniej 8 dni.
Bud¿et musi zawieraæ kalkulacjê wszystkich kosztów równie¿ osobowych (które nie mog¹ byæ finansowane
z dotacji FWW) Prosimy nie do³¹czaæ do wniosku ¿adnych dodatkowych dokumentów dotycz¹cych organizacji tj. statutów, odpisów s¹dowych itp.
Harmonogram konkursu:
Do 24 listopada 2003 - sk³adanie wniosków.
6 stycznia 2004 - rozstrzygniêcie konkursu, umieszczenie wyników na stronach internetowych Fundacji.
Od 19 stycznia 2004 do 28 lutego 2004 - realizacja projektów.
Do 30 marca 2004 - z³o¿enie sprawozdania z wykorzystania dotacji do Fundacji.
Ograniczenia w przeznaczeniu dotacji: dotacji w konkursie Po¿yteczne ferie nie mo¿na przeznaczyæ na
jakiekolwiek wynagrodzenia.
Wniosek nale¿y przes³aæ wy³¹cznie poczt¹ do 24 listopada br. na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem Po¿yteczne ferie
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielaj¹
Jolanta Plater i Robert Milewski pod numerem: (22) 636
25 71 - 75. Zapytania mo¿na wysy³aæ równie¿ na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl, rmilewski@fww.org.pl.

W telewizji
Historia ziemi. G³êbiny oceanów
2 TVP, czwartek, 13 listopada 2003, godz. 15.00
Od tysiêcy lat ludzie poznawali swój wiat. Stale rozszerzali jego granice, odbywaj¹c dalekie podró¿e, odkrywaj¹c odleg³e krainy i nowe l¹dy. Sporz¹dzali ich
opisy i mapy. Siêgali w g³¹b ziemi w poszukiwaniu minera³ów. Obserwuj¹c ruchy cia³ niebieskich na firmamencie, opracowali zdumiewaj¹co dok³adne kalendarze, ale a¿ do bardzo bliskich nam czasów nie wiedzieli
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niemal niczego o g³êbinach morskich wód. Dna oceanów by³y zagadk¹. Opiera³y siê wszelkim próbom penetracji a¿ do XX wieku.
Pierwszych wskazówek o naturze owych tajemniczych
rejonów globu dostarczy³y uczonym dok³adne mapy ziemi. Zauwa¿ono, ¿e gdyby przesun¹æ wybrze¿e Afryki o
7 tys. km na po³udnie, zarys linii brzegowej Czarnego
L¹du pasowa³by jak w dzieciêcej uk³adance do wschodnich brzegów Ameryki Po³udniowej. Niemiecki badacz
Alfred Wegener postanowi³ sprawdziæ, czy owa zbie¿noæ jest tylko przypadkowa, czy te¿ oba kontynenty
by³y ongi ca³oci¹. Dowodów szuka³, porównuj¹c formacje skalne po obu stronach Atlantyku. Rezultaty okaza³y siê zadziwiaj¹ce. Góry Przyl¹dkowe w Afryce Po³udniowej urywa³y siê nad brzegiem oceanu i pojawia³y
ponownie na po³udnie od Buenos Aires. Oba pasma
musia³y byæ kiedy jednym ³añcuchem górskim...
ród³o: www.gazeta.pl

Wêdrówki przyrodnicze. Legwany sobowtóry dinozaurów
2 TVP, sobota, 15 listopada 2003, godz. 10.20
Zielone monstrum okryte ciê¿k¹ zbroj¹ kroczy przez
miasto, siej¹c mieræ i zniszczenie. Obala budynki,
zgniata samochody jak puszki po piwie, tratuje przera¿onych przechodniów. Potwór kpi sobie z desperackich
prób zatrzymania tego pochodu. Ignoruje gêst¹ palbê
z policyjnych rewolwerów, a tak¿e ostrza³ z ciê¿kich karabinów maszynowych i armat pospiesznie ci¹gniêtych czo³gów. Tylko cud uratowaæ mo¿e kraj przed kompletn¹ zag³ad¹. Spokojnie! Miasto zbudowano z drewna i papieru w filmowym atelier, a straszliwego kuzyna
Godzilli udaje niepozorny legwan ubrany w rogaty he³m
i oklejony sztucznymi ³uskami. Dzi ¿aden producent
nie odwa¿y³by siê tak traktowaæ biednego stworzenia.
Obroñcy przyrody starliby go na proch w mediach i pucili z torbami. Ale jeszcze przed kilkoma laty legwany
zielone czêsto grywa³y role dinozaurów i innych przedpotopowych bestii w horrorach klasy B, C i kolejnych.
Filmowców nale¿y zganiæ za podobne praktyki, nie
mo¿na im jednak odmówiæ intuicji. Dzi owe zwierzêta
nadal bywaj¹ wykorzystywane - w bardziej cywilizowany sposób i dla szczytniejszych celów - przez naukowców. Bo choæ legwany zielone nie s¹ potomkami dinozaurów w linii prostej, to obserwacja ich ¿ycia spo³ecznego pomaga poznaæ obyczaje strasznych jaszczurów wymar³ych przed szeædziesiêcioma piêcioma milionami lat...
ród³o: www.gazeta.pl

Wejcie modliszki
2 TVP, sobota 25 padziernika 2003, godz. 10.25
Legenda Hollywoodu Bruce Lee spopularyzowa³ na ca³ym wiecie wschodni¹ sztukê walki. Jedn¹ z odmian
kung-fu, w której zmar³y tragicznie aktor osi¹gn¹³ mistrzostwo, jest styl modliszki. Metoda wywodzi siê z siedemnastowiecznych Chin. Wedle tradycji ów styl wymyli³ m³ody adept szlachetnej sztuki dziêki obserwacji
zwyciêskiej walki modliszki ze znacznie wiêkszym od
niej przeciwnikiem. Brutalna si³a i masa cia³a musia³y
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ust¹piæ przed kunsztem owadziej wojowniczki, która
swój sukces zawdziêcza³a w³aciwemu wyborowi momentu uderzenia i szybkoci wyprowadzanego ciosu.
Naukowcy nie komentuj¹ mitycznego przekazu, lecz w
pe³ni potwierdzaj¹ bojowe przewagi ponad tysi¹ca
omiuset gatunków modliszek. Przedstawicielki tej grupy s¹ znakomicie wyposa¿one i uzbrojone przez naturê. W przeciwieñstwie do wiêkszoci owadów widz¹ trójwymiarowo, jak cz³owiek, dziêki czemu potrafi¹ bardzo
precyzyjnie oceniaæ pozycjê i odleg³oæ. W ci¹gu zaledwie dwóch dziesi¹tych sekundy maleñki jak ³epek szpilki orodek nerwowy modliszki przeprowadza wszelkie
kalkulacje potrzebne do zaatakowania. Potem nastêpuje b³yskawiczne uderzenie zadane zbrojn¹ w ostre
kolce pierwsz¹ par¹ d³ugich odnó¿y tu³owiowych. Zwykle nie trzeba powtarzaæ ciosu. W jaki sposób m³ody
owad zostaje mistrzem kung-fu?
ród³o: www.gazeta.pl

Podró¿e w czasie i przestrzeni.
Mrówki-zabójcy
2 TVP, niedziela, 23 listopada 2003, godz. 10.20
Na wiecie ¿yje ponad 8 tys. gatunków mrówek. Wiêkszoæ z nich nie stanowi dla nas zagro¿enia. Niektóre
potrafi¹ dotkliwie po¿¹dliæ nieostro¿nego wêdrowca. S¹
jednak wród mrówek prawdziwi zabójcy morduj¹cy bez
pardonu ka¿de stworzenie staj¹ce im na drodze. Nieprzeliczone rzesze owych budz¹cych grozê wojowniczek pustosz¹ wielkie obszary lasu, eksterminuj¹c
wszystkich jego nie doæ czujnych b¹d nie doæ szybkich mieszkañców. Bo tylko pospieszna ucieczka przed
maszeruj¹c¹ armi¹ mo¿e ocaliæ ¿ycie zwierz¹t i... ludzi. Znanych jest kilka gatunków morderczych mrówek,
w tym naganiaczki ze rodkowowschodniej Afryki, zamieszkuj¹ce Tasmaniê mrówki zwane buldogami oraz
mrówki koczuj¹ce z Ameryki rodkowej i Po³udniowej.
W³anie do Parku Narodowego Santa Rosa w Kostaryce wyruszaj¹ w poszukiwaniu gronych owadów nieustraszeni dokumentalici BBC...
ród³o: www.gazeta.pl

Magoty - jedyne ma³py Europy
2 TVP, sobota 22 listopada, godz. 10
Magoty nale¿¹ce do rodziny makaków to jedyne ma³py
w Europie, które ¿yj¹ w stanie dzikim. Zamieszkuj¹
zreszt¹ tylko skromny skrawek naszego kontynentu:
Ska³ê Gibraltarsk¹. Zwierzêta te, osi¹gaj¹ce od 50 do
70 cm wysokoci i wagê od 5 do 8 kg, pochodz¹ z Afryki Pó³nocnej, a dok³adniej z obszarów Maroka i Tunezji. Na Pó³wysep Gibraltarski sprowadzili je ponoæ brytyjscy ¿o³nierze. Pewnego dnia magoty ostrzeg³y ich
swoim ha³aliwym zachowaniem przed nadci¹gaj¹cymi oddzia³ami hiszpañskimi. Odt¹d gibraltarskie ma³py
s¹ symbolem brytyjskiej obecnoci na tym terytorium.
Wród mieszkañców Albionu panuje g³êbokie przekonanie, ¿e brytyjskie rz¹dy w tej kolonii bêd¹ trwa³y dopóty, dopóki bêd¹ tam ¿y³y ma³py.
ród³o: www.gazeta.pl
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Konkurs
Z Biedronk¹ w roli g³ównej
Zapraszamy do udzia³u w konkursie z Biedronk¹ w roli
g³ównej. Konkurs skierowany jest do wszystkich wielbicieli biedronek. Prosimy o nadsy³anie wszelkiego rodzaju prac plastycznych (rzeby, rysunki, obrazy itp.) a
tak¿e prace literackie (wiersze, opowiadania, reporta¿e, rymowanki), w których g³ównym bohaterem bêdzie
biedronka.
Dla autorów prac wyró¿nionych przewidujemy nagrody ksi¹¿kowe, filmy wideo oraz
drobne niespodzianki. Najciekawsze prace bêd¹ opublikowane na ³amach Edukacyjnego kameleona i wykorzystane w
innych wydawnictwach FEER.
Ostateczny termin nadsy³ania prac mija 31 grudnia 2003
roku (decyduje data stempla pocztowego). Na prace
czekamy pod adresem:
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju,
ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90734 £ód
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Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo komplet
materia³ów kampanii Zielona Butelka oraz materia³y
(ulotki, broszury) dotycz¹ce ekologicznego transportu
a w szczególnoci promocji rowerów.
Przesy³amy równie¿ pocztówki wydane przez Park Narodowy Gór Sto³owych, które nie zosta³y do³¹czone w
zesz³ym miesi¹cu. Przepraszemy.
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