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informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego
Szanowni Pañstwo
Orodek Dzia³añ Ekologicznych "ród³a" przesy³a
kolejny numer "Informatora o edukacji ekologicznej
Edukacyjny Kamelon". Jednoczenie informujemy, ¿e
z koñcem lutego koñczy siê umowa z Pañstwa Urzêdem Gminy dot. "Informatora..." - bêdziemy ubiegali
siê o jej przed³u¿enie na okres kolejnego roku. Je¿eli
uznacie to Pañstwo za stosowne - zachêcamy do
wystosowania pisma lub telefonu do Burmistrza/Wójta
w tej sprawie - pozytywna opinia szkó³ na pewno u³atwi nam za³atwienie formalnoci zwi¹zanych z przed³u¿eniem umowy.
Z przyjemnoci¹ chcielibymy poinformowaæ, ¿e formu³a Informatora funkcjonuj¹cego na terenie woj.
³ódzkiego i podlaskiego zyska³a aprobatê i zainteresowanie na terenie innych województw w kraju, od kwietnia podobny informator bêdzie ukazywaæ siê ukazuje
siê w woj. lubelskim i ma³opolskim, a planujemy uruchomienie regionalnych informatorów na terenie innych
województw w Polsce. Informator uzyska³ równie¿
pozytywn¹ opiniê Kuratorium Owiaty w Bia³ymstoku
oraz Wydzia³u Zdrowia Urzêdu Miasta £odzi.
W zwi¹zku z rozwiniêciem informatora na skalê ogólnopolsk¹ w 2004 roku planujemy rozbudowê pakietu
informacyjnego o publicystyczny przegl¹d wydarzeñ
ekologicznych oraz za³¹czanie specjalnie opracowanych
tematycznych materia³ów edukacyjnych - scenariuszy
zajêæ dotycz¹cych bie¿¹cych okazji, np. Dnia Ziemi, Dnia
Ochrony rodowiska, Sprz¹tania wiata, itp.
W celu jak najlepszego dostosowania do oczekiwañ
szkó³ treci "Informatora" prosimy o wype³nienie do³¹czonej ankiety. Prosimy o jej jak najszybsze odes³anie poczt¹ lub faxem (42) 630 17 49. Je¿eli chc¹
Pañstwo otrzymaæ zawiadczenia o wspó³pracy w zakresie edukacji ekologicznej prosimy o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, uczonego przedmiotu
oraz szko³y.
Z powa¿aniem,
Ma³gorzata widerek

Aktualnoci i ciekawostki
Rok 2004 - Miêdzynarodowy Rok Ry¿u
16 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ
uchwali³o, i¿ rok 2004 bêdzie obchodzony jako Miêdzynarodowy Rok Ry¿u (rezolucja 57/168). Inicjatywa zosta³a przedstawiona przez delegacjê Filipin.
Popar³y j¹ 43 inne kraje. Realizacjê projektu powierzono Organizacji NZ ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa.
Ry¿ jest w wielu kulturach symbolem ¿ycia, p³odnoci i obfitoci. Ma ogromne znaczenie dla ludzkoci.
Jest podstawowym po¿ywieniem dla ponad po³owy
ludnoci na wiecie. Rocznie konsumuje siê od 100
do 240 kg ry¿u na osobê. Uprawia siê go na wszystkich kontynentach z wyj¹tkiem Antarktydy. Dla ponad miliarda gospodarstw domowych w Azji, Afryce i
obu Amerykach ry¿ jest ród³em po¿ywienia, zatrudnienia i zarobków. Miêdzynarodowy Rok Ry¿u promuje postêp w dziedzinie produkcji, dystrybucji i przetwórstwa ry¿u. Poprawa efektywnoci upraw i zwiêkszenie plonów przyczyni siê do zmniejszenia g³odu i
ubóstwa, do lepszego ¿ycia przysz³ych pokoleñ. Obchody Miêdzynarodowego Roku Ry¿u to szansa realizacji celów wymienionych w Deklaracji Milenijnej
ONZ og³oszonej w 2000 r. Wzywaj¹ one do wyeliminowania skrajnego ubóstwa i g³odu. Podkrelaj¹ istotne znaczenie rolnictwa w ochronie rodowiska, zapewnianiu bezpieczeñstwa ¿ywnoci oraz ³agodzeniu skutków nêdzy. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej powiêconej obchodom Miêdzynarodowego Roku Ry¿u http://www.unic.un.org.pl/
rice2004/iyr_2004.php Zawiera ona informacje dotycz¹ce celów, strategii dzia³ania i oczekiwanych rezultatów. Ponadto na stronie znajduj¹ siê opracowania na temat znaczenia uprawy i przetwórstwa ry¿u
we wspó³czesnym wiecie.
ród³o: Orodek Informacji ONZ Warszawie

Oszczêdzaj wodê, k¹p siê z przyjacielem!
W³adze Filipin zaapelowa³y, aby w stolicy kraju - Manili - pary udawa³y siê do k¹pieli wspólnie, bo dziêki
temu mo¿na zaoszczêdziæ wodê. Dziel wannê ze
swoim partnerem, aby zaoszczêdziæ wodê, zaleca
12-milionowej Manili ministerstwo ochrony rodowiska. Niezwykle sucha pogoda spowodowa³a znaczny spadek poziomu wody w zbiornikach zaopatruj¹cych metropoliê. W³adze miasta naradzaj¹ siê w pi¹tek czy wprowadziæ racjonowanie wody. Sekretarz ds.
ochrony rodowiska, Elisea Gozon, ostrzeg³a, ¿e sytuacja mo¿e siê jeszcze pogorszyæ zanim w maju
nadejdzie pora monsunowa. Podkreli³a, ¿e w³adze
bij¹ na alarm zawczasu, aby zapobiec brakowi wody.
ród³o: info.onet.pl

Z naszego nieba znikaj¹ pierzaste
chmury zwane cirrusami
Z naszego nieba powoli znikaj¹ pierzaste chmury zwane cirrusami - donosi Science. Cirrusy powstaj¹ 816 km nad ziemi¹. Poniewa¿ na tych wysokociach
temperatury s¹ bardzo niskie i siêgaj¹ nawet 70 stopni poni¿ej zera, chmury pierzaste zbudowane s¹ z
kryszta³ków lodu. Grupa naukowców pod kierunkiem
Davida Faheya z Uniwersytetu Colorado (USA) twierdzi, ¿e jednym ze skutków zanieczyszczenia atmosfery przez produkty spalania wêgla i ropy jest zmniejszenie siê iloci lodowych kryszta³ków w cirrusach. W
efekcie chmury te staj¹ siê coraz cieñsze. - Najszybciej zanikaj¹ tam, gdzie brudów w powietrzu jest najwiêcej, a wiêc w regionach silnie uprzemys³owionych i
zmotoryzowanych, takich jak Europa czy pó³nocnowschodnie stany USA - podkrela Fahey. (hold)
ród³o: www.gazeta.pl

Premier powo³a³ zespó³ doradczy ds.
edukacji ekologicznej
14 stycznia 2004 wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów w którym powo³a³ on Zespó³ do
spraw Edukacji Ekologicznej jako swój organ pomocniczy. W jego sk³ad wchodz¹ osoby wyznaczone przez
ministrów, przewodnicz¹cym jest minister rodowiska, a zastêpc¹ - podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu. Do udzia³u w pracach
zespo³u mog¹ byæ zapraszane inne osoby - z g³osem
doradczym - w szczególnoci przedstawiciele rodowisk naukowych, organizacji pozarz¹dowych oraz
eksperci (M. P. nr 1, poz. 16)
ród³o: www.ekoinfo.pl

Z³oto z komórek
Japoñska firma Dowa Mining zapowiedzia³a pozyskiwanie z³ota ze zu¿ytych komputerów i telefonów komórkowych. G³ówny producent metali nie¿elaznych
w Azji planuje wydaæ w ci¹gu piêciu lat nieca³e 190
mln USD na zbudowanie oko³o 30 fabryk pozyskuj¹cych surowce ze zu¿ytego sprzêtu. Na razie firma
bêdzie dzia³aæ na razie tylko na terenie Chin.
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Cenny surowiec bêdzie pozyskiwany przy u¿yciu kwasu i procesu elektrolizy. Jak zak³ada firma, fabryka
bêdzie odzyskiwaæ oko³o 100kg metalu miesiêcznie.
Z jednego telefonu komórkowego mo¿na uzyskaæ oko³o cztery do szeciu razy wiêcej surowca, ni¿ z analogicznej iloci rudy. Dowa Mining ma nadziejê na sta³e
zakorzeniæ siê w chiñskim przemyle przetwarzania
odpadów, bowiem kraj ten staje siê najwiêkszym rynkiem telefonii komórkowej, a to oznacza niewyczerpane ród³o odpadów do przetwarzania.
ród³o: www.ekoinfo.pl (4press)

Tunel dla ¿ab mimo k³opotów
bud¿etowych
Cierpi¹cy na brak pieniêdzy rz¹d Niemiec przeznaczy 225 tys. euro na budowê tunelu pod tras¹ szybkiego ruchu, aby ¿aby mog³y bezpiecznie przedostaæ
siê na drug¹ stronê drogi - poinformowali w poniedzia³ek przedstawiciele w³adz. Rzecznik rady berliñskiej dzielnicy Reinickendorf, Ruediger Zech, powiedzia³, ¿e budowa tunelu pozwoli ¿abom i innym p³azom bez problemów docieraæ nad pobliskie jezioro,
gdzie wiosn¹ sk³adaj¹ skrzek. Dotychczas ¿aby by³y
przenoszone przez drogê w koszykach dwiganych
przez przedstawicieli organizacji ochrony przyrody.
ród³o: www.ekoinfo.pl (PAP)

Orangutanom grozi wymarcie w ci¹gu
20 lat
Orangutany mog¹ wymrzeæ w ci¹gu 20 lat z powodu
k³usownictwa i wycinki drzew - oznajmi³a w poniedzia³ek organizacja zajmuj¹ca siê ochron¹ przyrody,
brytyjska World Wildlife Fund (WWF). W ci¹gu ostatnich stu lat z Borneo i Sumatry, ostoi ostatnich orangutanów, zniknê³o 91 procent populacji tych zwierz¹t
- napisali eksperci WWF. Obecnie pozosta³o tam
mniej ni¿ 30 tysiêcy orangutanów i mo¿liwe, ¿e - jeli
spadek ten siê utrzyma - wymr¹ one w rodowisku
naturalnym nawet w ci¹gu 20 lat - dodaj¹ specjalici. Niemal 80 procent lenych siedlisk orangutanów
w Malezji i Indonezji zniszczono w efekcie wyrêbu
drzew. WWF dzia³a na rzecz powiêkszenia zasiêgu
terenów, na których nie wolno wycinaæ drzew i polowaæ. Jednak 60 procent orangutanów ¿yje obecnie
poza rezerwatami. Bêdzie to d³ugotrwa³y i kosztowny wysi³ek, jednak aby ochroniæ orangutany, musimy
dzia³aæ ju¿ dzi - podkreli³ w rozmowie z Reuterem
Francis Sullivan z brytyjskiego WWF.(mat)
ród³o: PAP

Co by³o pierwsze - piew czy taniec?
Wiele ptaków staraj¹c siê o wzglêdy partnera wykonuje skomplikowany taniec godowy. Inne stawiaj¹ na
mi³osn¹ pieñ, za jeszcze inne staraj¹ siê ³¹czyæ oba
elementy. Co jednak by³o pierwotnie atrybutem w tej
godowej demonstracji - dwiêk czy obraz? Takie pytanie postawili sobie badacze z University of Utah.
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Przyjrzeli siê uwa¿nie tañcom i piewowi samców
starzyków (Molothrus). Analizowali oddychanie ptaków, aktywnoæ miêni, machanie skrzyd³ami i piew.
Okaza³o siê, ¿e starzyki mog¹ pochwaliæ siê doskona³¹ koordynacj¹ ca³ego wystêpu taneczno-wokalnego. W najtrudniejszych momentach tañca, wymagaj¹cych intensywnego machania skrzyd³ami, samce
robi³y przerwê w piewaniu melodii. Wstrzymywa³y
wówczas oddech, dziêki czemu ich piosenka nie
brzmia³a jak g³os zadyszanego artysty na koncercie
o bogatej choreografii. Wed³ug autorów - dr Brentona Coopera i Franza Gollera - takie zintegrowania
dwóch rodków wyrazu w jeden przekaz wiadczy o
ich d³ugiej wspólnej historii. Czy zatem ptasi piew
pojawi³ siê przed tañcem? W wietle najnowszych
badañ wydaje siê, ¿e ich ewolucja mog³a przebiegaæ
jednoczenie, pozwalaj¹c na wzajemne dopasowywanie obu form wyrazu.
Piotr Szutkowski Ekspres Naukowy
ród³o: www.radio.com.pl

Gin¹cy jêzyk Syberii
Nikt nie potrafi podaæ dok³adnej liczby jêzyków i narzeczy, jakimi pos³uguj¹ siê mieszkañcy Ziemi. Lingwici szacuj¹, ¿e jest ich ok. 6800. Jeden z nich zosta³
w³anie odkryty i jednoczenie zdiagnozowany jako
stoj¹cy na krawêdzi unicestwienia. Nieznany nauce
jêzyk, którym pos³uguje siê plemiê Czu³ymów zamieszkuj¹ce centralne rejony Syberii odkry³ prof. David Harrison z amerykañskiego Swarthmore College.
Lingwista ten wraz z ma³¹ ekip¹ filmow¹ wyruszy³ na
poszukiwanie jêzyka, którego istnienia nie by³ nawet
pewien. Gdyby zorganizowa³ wyprawê nieco póniej
- móg³by go ju¿ nie odkryæ. Z licz¹cej 426 osób spo³ecznoci Czu³ymów tylko 35 mówi³o p³ynnie w jêzyku przodków. Wszystkie te osoby mia³y ju¿ powy¿ej
52 lat. Ich pozostali wspó³plemieñcy mówi¹ ju¿ po
rosyjsku. -Czu³ymowie maj¹ unikalny sposób mówienia o otaczaj¹cej ich przyrodzie - uwa¿a prof.
Harrison. Gdy zatrac¹ swój jêzyk, zniknie nie tylko
jego ciekawa struktura gramatyczna, czy nietypowy
system liczb. Zostanie równie¿ stracona ca³a specjalistyczna wiedza, jaka siê kryje w tym jêzyku - s¹dzi
amerykañski lingwista.
A jest co traciæ - Czu³ymowie maj¹ bogat¹, gromadzon¹ przez pokolenia ³owców i zbieraczy wiedzê na
temat rolin leczniczych, zachowania zwierz¹t czy
przewidywania pogody. Wraz z ich mow¹ do historii
odejd¹ tak¿e przekazywane drog¹ ustn¹ opowieci i
wierzenia religijne oraz pieni.
Harrison to specjalista od gin¹cych jêzyków - bada³
je ju¿ m.in. na Syberii, Litwie i na Filipinach. Podczas
wypraw spêdza z plemionami ca³e miesi¹ce, nas³uchuj¹c jêzyka towarzysz¹cego codziennej aktywnoci ich cz³onków. - To trochê jak praca zoologa, który odkrywa nieznany nauce gatunek mówi prof. Harrison. Uczony ma nadziejê wróciæ do Czu³ymów w
przysz³ym roku. Chce opisaæ gramatykê ich jêzyka i
przygotowaæ w nim zbiór opowiadañ dla dzieci.
Piotr Szutkowski Ekspres Naukowy
ród³o: www.radio.com.pl

str. 3

Sen pomaga w kreatywnym myleniu
Biedzisz siê przez ca³y dzieñ nad rozwi¹zaniem jakiego problemu, zmêczony i zrezygnowany idziesz
spaæ, a rano... budzisz siê z gotowym rozwi¹zaniem.
Takie opowiadania s³yszy siê czêsto, tak¿e z ust znanych uczonych. A jak potwierdziæ je... naukowo?
Jan Born z uniwersytetu w Lubece i jego wspó³pracownicy przeprowadzili prosty eksperyment: grupie
ochotników kazano rozwi¹zaæ pewne zadanie arytmetyczne. Podano im dwie regu³y, pozwalaj¹ce przekszta³ciæ jeden omiocyfrowy szereg cyfr w inny. Zadaniem badanych by³o jak najszybsze podanie ostatniej cyfry w otrzymanym w ten sposób szeregu. Zadanie mia³o jednak pewien kruczek, który eksperymentatorzy ukryli przed badanymi. Otó¿ istnia³a droga na skróty - ostatnia cyfra otrzymywanego w wyniku szeregu by³a zawsze taka sama, jak druga. Uwiadomienie sobie tego mog³o zaoszczêdziæ badanym
du¿o czasu i wysi³ku. Uczestnikom eksperymentu
dano czas na zastanowienie siê nad problemem, a
potem zaproponowano omiogodzinn¹ przerwê, podczas której czêæ sporód nich spa³a, a pozostali odpoczywali, czuwaj¹c.
Okaza³o siê, ¿e ci, którzy przespali siê z problemem,
dwukrotnie czêciej wpadali na ³atwiejszy sposób
rozwi¹zania zadania ni¿ pozostali i to niezale¿nie od
tego, czy ca³e dowiadczenie prowadzono we dnie,
czy w nocy. Oznacza to, ¿e sam fakt zmêczenia czuwaj¹cych uczestników nie mia³ znaczenia. Za to sen
wyranie przynosi³ dobr¹ radê.
Wiele badañ wskazuje na du¿¹ rolê snu w procesie
prawid³owego zapamiêtywania. Opublikowane w najnowszym Nature wyniki sugeruj¹, ¿e we nie zapamiêtane dane s¹ te¿ intensywnie przetwarzane. Anegdoty o uczonych, którym przyni³o siê gotowe rozwi¹zanie z³o¿onego problemu, wcale nie musz¹ byæ
wyssane z palca.
Agnieszka Pollo Ekspres Naukowy
ród³o: www.radio.com.pl

Wiêcej górskich goryli
Goryle w le¿¹cych na pograniczu trzech pañstyw górach Virunga s¹ co kilka lat zliczane przez s³u¿by
ochrony przyrody. Przez kilkadziesi¹t lat iloæ górskich
goryli w tym rejonie mala³a, pod koniec lat siedemdziesi¹tych by³o ich zaledwie oko³o 260. Pod koniec
lat osiemdziesi¹tych ochrona nieco siê poprawi³a i
liczba goryli przekroczy³a 300. Póniej systematyczne spisy goryli sta³y siê niemo¿liwe ze wzglêdu na
bardzo niestabiln¹ sytuacjê polityczn¹ w rejonie. Kolejne zliczenie sta³o siê mo¿liwe dopiero jesieni¹ ubieg³ego roku. We wrzeniu i padzierniku 2003 pracownicy ugandyjskich, rwandyjskich i kongijskich s³u¿b
ochrony przyrody, wspomagani przez instytucje europejskie, przeczesali ca³e góry Virunga, odnotowuj¹c wszelkie zaobserwowane lady bytnoci goryla
górskiego. Na podstawie zebranych w ten sposób
danych, badacze oszacowali iloæ goryli na 380 osobników, czyli najwiêcej od lat szeædziesi¹tych XX wie-
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ku. Wynik ten jest bardzo buduj¹cy dla osób zwi¹zanych z programem przywrócenia populacji goryla,
okazuje siê, ¿e nawet tocz¹ce siê niedawno dzia³ania wojenne nie przeszkodzi³y entuzjastom ochrony
przyrody w d¹¿eniu do celu. Trzysta osiemdziesi¹t
zwierz¹t w górach Virunga, w po³¹czeniu z szacowan¹ na 320 osobników populacj¹ w parku Bwindi, daje
w sumie na wiecie oko³o 700 goryli górskich.
Andrzej Kudlicki "Ekspres Naukowy"
ród³o: www.radio.com.pl

Jak dzia³a nos komara
Naukowcy próbuj¹ rozwik³aæ mechanizm dzia³ania
narz¹du wêchu u komarów. Zidentyfikowano jeden z
receptorów specyficznie oddzia³uj¹cy z jednym ze
sk³adników ludzkiego potu.
Badania naukowców z Vanderbilt i Yale University ujawni³y, ¿e czu³ki samic komara zawieraj¹ receptory, które rozpoznaj¹ jeden ze sk³adników ludzkiego potu, 4metylofenol. Jak twierdz¹ badacze, potwierdza to hipotezê, ¿e komary ( i zapewne inne owady) s¹ zaopatrzone w narz¹d wêchu, który sk³ada siê z grupy ró¿nych receptorów, z których ka¿dy rozpoznaje jedynie
w¹sk¹ grupê substancji zapachowych.
Aby u³atwiæ szczegó³owe badania nad dzia³aniem receptorów, badacze stworzyli w laboratorium muszki
owocowe Drosophila melanogaster, które zawiera³y w
swoim materiale genetycznym zapachowe geny komara. Muszki takie poddawano testom mierz¹cym ich
wra¿liwoæ na ró¿ne sk³adniki ludzkiego potu. To w³anie 4-metylofenol by³ substancj¹, która mocno reagowa³a z receptorem. Receptor ten wystêpuje jedynie u
samic, i jest aktywny w ciele komara jedynie do chwili,
kiedy owad wyssie odpowiedni¹ iloæ ludzkiej krwi.
Wyjanienie jak sk³adniki potu przyci¹gaj¹ komary do
ludzi mo¿e pomóc tak¿e w produkcji substancji odstraszaj¹cych komary. Jest to istotne przede wszystkim dlatego, ¿e komary roznosz¹ wiele gronych chorób, miêdzy innymi malariê, gor¹czkê krwiotoczn¹,
dengê, zapalenie mózgu, ¿ó³t¹ febrê i wiele innych.
Marta Fikus Ekspres Naukowy
ród³o: www.radio.com.pl

Promieniowanie UV zabi³o 2/3
organizmów na Ziemi
Druga co do wielkoci masowa zag³ada gatunków na
naszej planecie, która mia³a miejsce 440 milionów lat
temu, mog³a byæ spowodowana zabójcz¹ dawk¹ promieniowania ultrafioletowego, które dotar³o do jej powierzchni. Wymarcie 2/3 liczby gatunków w okresie
Ordowiku obecnie t³umaczone jest gwa³townym och³odzeniem siê klimatu Ziemi i er¹ zlodowacenia trwaj¹c¹ pó³ miliona lat. Badania geologiczne wskazuj¹, ¿e
wczeniejszy klimat by³ bardzo ciep³y, musia³ zatem
istnieæ powód nadejcia zimna. Na ostatnim zjedzie
American Astronomical Society Naukowcy z University of Kansas przedstawili hipotezê, jak do tego mog³o dojæ. ród³em wszystkich zmian by³ wed³ug nich
wybuch supernowej w odleg³oci 10 000 lat wietl-
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nych od Ziemi. Bêd¹ce jego nastêpstwem silne uderzenie promieni gamma w ziemsk¹ atmosferê skoñczy³o siê zniszczeniem warstwy ozonowej i pokrycie
Ziemi br¹zowym smogiem. Znikniêcie ochronnej warstwy ozonu mog³o spowodowaæ nawet 50 krotne
zwiêkszenie dawki docieraj¹cego na Ziemiê ze S³oñca promieniowania ultrafioletowego. Taka dawka,
twierdz¹ naukowcy, mog³a byæ miertelna dla du¿ej
czêci organizmów zamieszkuj¹cych wtedy Ziemiê.
wiat zwierz¹t w Ordowiku ogranicza³ siê jedynie do
prymitywnych organizmów morskich. Poniewa¿ woda
czêciowo zatrzymuje promieniowanie UV, przetrwa³y te organizmy, które zamieszkiwa³y g³êbsze rejony
oceanu. Te, które unosi³y siê pod powierzchnia mia³y
na prze¿ycie znacznie mniejsze szanse. Powstanie
ca³unu br¹zowego smogu zahamowa³o promieniowanie cieplne docieraj¹cego na Ziemiê. Tego skutkiem
by³o nadejcie ery lodowcowej. Och³odzenie by³o z
pewnoci¹ dodatkowym czynnikiem powoduj¹cym
masowe wymieranie gatunków.
Marta Fikus Ekspres Naukowy
ród³o: www.radio.com.pl

S³ownik uratowa³ bobry spod £owicza
Ministerstwo rodowiska uchyli³o decyzjê wojewody
³ódzkiego, zezwalaj¹c¹ na odstrza³ bobrów w parku w
Osieku pod £owiczem. Zwierzêta uratowa³ przed odstrza³em... s³ownik jêzyka polskiego. Z wnioskiem o
mo¿liwoæ odstrza³u bobrów wyst¹pi³ do wojewody
Robert Sikorski, wójt Kocierzewa. Uzasadnia³ go szkodami, wyrz¹dzanymi przez bobry w zabytkowym parku. Wójt we wniosku u¿y³ wprawdzie okrelenia "pozyskanie bobrów", mia³ jednak na myli odstrza³. Wojewódzki konserwator przyrody, z upowa¿nienia wojewody, wyda³ wójtowi zgodê na "pozyskanie" bobrów. Jednak po wydaniu decyzji konserwatora nasz³y w¹tpliwoci, czy s³owo "pozyskanie" oznacza zgodê na odstrza³
bobrów i o wyjanienie tej kwestii zwróci³ siê do Ministerstwa rodowiska. Urzêdnicy ministerstwa stwierdzili, ¿e w ustawie o ochronie przyrody s³owo "pozyskanie" nie zosta³o zdefiniowane, siêgnêli wiêc do s³ownika jêzyka polskiego.
- S³owo "pozyskiwaæ" zosta³o zdefiniowane w s³owniku jako
"zjednywanie sobie, ujêcie kogo lub zdobycie, osi¹gniêcie, zyskanie", nie mo¿na go zatem interpretowaæ jako "zabijanie" - mówi Teresa Stolarska, pe³ni¹ca obowi¹zki zastêpcy dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody.
Odpowied ministerstwa zaskoczy³a wójta i mieszkañców wsi Osiek, którzy byli przekonani, ¿e sprawa bobrów zostanie za³atwiona za pomoc¹ strzelby. - Prosz¹c
o "pozyskanie", nie mielimy na myli zjednywania sobie bobrów, bo niby jak moglibymy je sobie zjednywaæ?
- us³yszelimy w gminie Kocierzew. Resort podkreli³
równie¿, ¿e zgodê na odstrza³ bobrów mo¿e wydaæ jedynie minister rodowiska. Andrzej Wiercioch, wojewódzki konserwator przyrody, przyzna³, ¿e w tej sytuacji
decyzja wojewody by³a bezprawna.
- Wojewoda nie bêdzie komentowa³ tej sprawy - powiedzia³ nam rzecznik Krzysztofa Makowskiego. (tc)
ród³o: "Dziennik £ódzki"
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Konferencje, programy,
akcje
Zagro¿enia i ochrona rodowiska w
regionie
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Piotrkowie Trybunalskim organizuje w dniu
24.04.2004 sesjê popularno - naukow¹ dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych na temat: "Zagro¿enia i
ochrona rodowiska w regionie"
Tematyka obejmuje zagadnienia dotycz¹ce terenów
prawnie chronionych, ciekawych przyrodniczo i zagro¿onych ekologicznie.
Uczestnicy deklaruj¹cy udzia³ s¹ zobowi¹zani przygotowaæ i zaprezentowaæ swoje prace dotycz¹ce tematyki sesji.
Mog¹ to byæ prace literackie np. reporta¿e, referaty,
w³asne filmy, zdjêcia, przerocza, opracowania multimedialne i inne formy. Ka¿da prezentacja powinna
byæ sygnowana tytu³em, nazwiskiem autorów, nazw¹
szko³y
W prezentacji danego tematu mog¹ wzi¹æ udzia³ indywidualni uczestnicy lub zespo³y (nie wiêcej ni¿ 3
osoby). Czas wyst¹pienia indywidualnego uczestnika przewiduje siê do 10 min., zespo³u do 20 min.
Uczestników sesji oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez
dyrektora WODN w Piotrkowie Tryb. Wyró¿niaj¹cy
siê uczestnicy sesji otrzymaj¹ cenne nagrody ksi¹¿kowe.
Sesja odbêdzie siê w Sali Konferencyjnej Delegatury
£ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb.
ul. Sienkiewicza 16a, I piêtro.

Dzieñ Wiosny 2004.
Dzieñ Wiosny w Europie jest inicjatyw¹ promuj¹c¹
poznawanie Unii Europejskiej i dyskutowanie o Unii
Europejskiej w szko³ach. Ma on na celu zaanga¿owanie uczniów do wyszukiwania coraz wiêcej informacji o aktualnych i przysz³ych cz³onkach UE. Wydarzenia i dzia³ania zwi¹zane z Dniem Wiosny umo¿liwi¹ szko³om wspó³pracê w charakterze partnerów,
a uczniom porozumienie miêdzy sob¹ i wyra¿anie
swoich punktów widzenia oraz nadziei na przysz³oæ.
Kluczow¹ i g³ówn¹ dat¹ Dnia Wiosny w tym roku
bêdzie dzieñ 23 marca 2004 roku.
Gromadz¹c materia³y na ten dzieñ, strona internetowa Dnia Wiosny oferuje fakty i informacje o procesie
rozszerzania oraz o wszystkich aktualnych i przysz³ych pañstwach UE, wraz z szeregiem dzia³añ jakie mo¿ecie podejmowaæ w zwi¹zku z tym Dniem
oraz pomys³ów na temat tego, co zrobiæ w szkole.
Zaistnia³a mo¿liwoæ znalezienia europejskiej partnerskiej szko³y do wspó³pracy i otrzymania nagrody
w postaci wymiany pomiêdzy uczniami.
Nie ma ¿adnych regu³ na temat jak twoja szko³a mo¿e
uczestniczyæ w Dniu Wiosny. Macie swobodê w
uczestniczeniu i zrobicie to w sposób, jaki sobie wy-
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bierzecie - mo¿e to oznaczaæ przygotowanie pojedynczej lekcji na temat Europy, ale mo¿e to byæ ca³e
mnóstwo wydarzeñ w powi¹zaniu z wasz¹ lokaln¹
spo³ecznoci¹ lub z innymi szko³ami.
W 2003 r. szko³y celebrowa³y Dzieñ wiosny w wiele
ró¿norodnych fantazyjnych sposobów. Na przyk³ad,
szko³a rolnicza we W³oszech wyhodowa³a ró¿ne gatunki drzew do reprezentowania ró¿nych krajów Europy a szwedzka szko³a wypiek³a chleb aby zasiliæ
fundusze na podró¿e do Republiki Czeskiej i prowadzi³a wywiady ze zwyk³ymi ludmi.
Jak zorganizowaæ Dzieñ Wiosny w szkole?
Zapraszamy wszystkie szko³y do wziêcia udzia³u w
miêdzynarodowym projekcie Spring Day 2004.
Oprócz presti¿owych certyfikatów, zyskaæ mo¿na
partnerskie szko³y z ca³ej Europy do wspólnych projektów!
Przypominamy, ¿e warunkiem uczestnictwa i otrzymania certyfikatu z Brukseli jest rejestracja na internetowych stronach http://futurum2004.eun.org oraz
przes³anie sprawozdania z realizacji projektu w Waszej szkole.
Wiêcej o Spring Day dowiesz siê na stronie internetowej http://futurum2004.eun.org
Poni¿ej przedstawiamy garæ pomys³ów - jak Wy i
Wasza szko³a mo¿ecie w³¹czyæ siê do Dnia Wiosny
w Europie.
Local Treasures - Lokalne skarby
Poznanie w celu zachowania (przetrwania) lokalnych
zwyczajów, tradycji i festiwali oraz w celu poszanowania kultury w³asnej, a tak¿e innych ludzi.
Grupa wiekowa: 12-19 lat
Wielotematyczny: jêzyk, nauki spo³eczne, historia,
geografia, sztuka, muzyka.
Jak wzi¹æ udzia³: Szko³y okrelaj¹ unikatowe oblicze
lokalnej spo³ecznoci, takie jak jedzenie, taniec, festiwale, rzemios³o, ceremonie, muzykê, architekturê, zwyczaje i tradycje.
Discover Europe - Odkryj Europê
Przygotuj list lub mini-przewodnik turystyczny, aby
przekonaæ ludzi, ¿e warto odwiedziæ twój kraj.
Grupa wiekowa: 12-19 lat
Wielotematyczny:jêzyk, historia, geografia, nauki
obywatelskie.
Wynik: list lub mini-przewodnik.
Jak wzi¹æ udzia³: Szko³y zbieraj¹ i przygotowuj¹ informacjê na temat swojej spo³ecznoci w celu publikacji na witrynie. Rezultatem pracy mo¿e byæ:
1. list adresowany do innych uczestników Spring Day,
zapraszaj¹cy ich do odwiedzenia twojego miasta/wioski, lub
2. mini-przewodnik turystyczny, w nie wiêcej ni¿ 300
s³owach.
Podaj powód, dla którego odwiedzaj¹cy powinni poznaæ historiê i geografiê twojego regionu. Bêdziesz
musia³ wyjaniæ, jak historia i geografia wp³ywa na
codzienne ¿ycie.
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Water Tales - Opowiadania o wodzie
Woda stanowi inspiracje wielu legend i opowieci. W
ten sposób ³aczy ze sob¹ ludzi - czêsto ponad granicami.
Grupa wiekowa: 10-19 lat
Wielotematyczny: jêzyk, literatura, sztuka.
Wynik: tekst i praca artystyczna.
Jak wzi¹æ udzia³: Uczniowie szukaj¹ opowiadañ lub
legend w swojej lokalnej kulturze. Ich temat powinien
dotyczyæ wody: rzeki, jeziora lub morza. Przepisuj¹
oraz ilustruj¹ opowiadanie lub legendê.
Ta aktywnoæ prowadzi do zwiêkszenia wiadomoci o wspólnym, europejskim dziedzictwie kulturowym.
Symbol - Symbol rozszerzonej Europy
Wnoszenie lokalnych elementów do europejskiego
kontekstu przy u¿yciu kszta³tów i kolorów.
Grupa wiekowa: 10-19 lat
Wielotematyczny: sztuka, nauki spo³eczne.
Wynik: praca artystyczna i/lub grafika komputerowa.
Jak wzi¹æ udzia³: Uczestnicy rysuj¹ symbol (logo)
rozszerzonej Europy u¿ywaj¹c elementów zwi¹zanych z lokaln¹, narodow¹ lub europejsk¹ spo³ecznoci¹.
Uczestnicy mog¹ korzystaæ z dowolnych rodków w
celu utworzenia grafiki komputerowej lub pracy artystycznej (olej, kredkê, pastele lub collage). Gotowy
obraz powinien mieæ postaæ elektroniczn¹, mo¿liw¹
do przes³ania za pomoc¹ formularza umieszczonego na witrynie Spring Day.
Value - Wartoci
Ten projekt pozwala na zaincjowanie dzia³añ zwi¹zanych z fundamentalnymi wartociami etycznymi rozszerzonej Europy.
Taka aktywnoæ pomaga m³odym ludziom przenieæ
idee na grunt realny (urzeczywistniæ koncepcje), poprzez stosowanie tych wartoci w swoich spo³ecznociach, ewentualnie w ca³ej Europie.
Przeczytaj o wartociach, przedstaw swój punkt widzenia na forum dyskusyjnym i we udzia³ w tym projekcie!
Inne tematy, które proponujemy:
Pokój. Europa - wiat - bezpieczeñstwo
Demokracja. Udzia³ - instytucje
Wolnoæ. S³owa i religii. Swoboda przemieszczania
siê.
Tolerancja. Rasy - choroby - imigracja
Solidarnoæ. Biedny/bogaty - Europa - wiat
Równoæ. P³eæ - edukacja - kariera zawodowa
Zachêcamy równie¿ do wziêcia udzia³u w projekcie
Together in Europe - Razem w Europie.
Jest interaktywny projekt, maj¹cy na celu po³¹czenie
szkó³ w pary - jedna pochodz¹ca z UE i druga z kraju
wstêpujacego do UE - które bêd¹ pracowa³y razem
nad wspólnym tematem. Szko³y mog¹ wspó³pracowaæ w wiêkszej liczbie, a tak¿e jedna szko³a w ró¿nych 'parach' nad ró¿nymi tematami.
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Szko³a przygotowuje materia³y zgodnie z tematem
okrelonym przez partnera. Uczniowie przy pomocy
nauczyciela dyskutuj¹ treæ przekazanej im informacji, dokonuj¹ selekcji materia³u, a nastêpnie publikuj¹ wyniki pracy na witrynie internetowej.
Kolejnoæ dzia³añ:
- znajd partnera
- wybierz wspólny jêzyk
- wybierz temat lub zaproponuj w³asny
- zbierz informacje do wys³ania partnerowi zgodnie z
jego prob¹
- wymieñcie siê informacjami i zdjêciami - dokonaj
selekcji, sprawd i przygotuj materia³ koñcowy
- opublikuj na stronie internetowej.
Szko³y, które chc¹ wzi¹æ udzia³ w Spring Day i otrzymaæ certyfikat z Brukseli, musz¹ przedstawiæ na stronie internetowej http://futurum.eun.org sprawozdanie
z przeprowadzonego przez siebie projektu.
Pomys³y zebra³a Halina Bednarz
http://www.interklasa.pl/

Program GREEN
Program GREEN ma na celu: kszta³towanie pozytywnego i konstruktywnego mylenia o rodowisku,
uwra¿liwienie na jego problemy, wskazanie mo¿liwoci wplatania jego zasad i treci w programy wszystkich przedmiotów ogólnokszta³c¹cych zawodowych,
pobudzanie aktywnoci i samodzielnych i grupowych
dzia³añ, a nade wszystko uzasadnienie potrzeby naprawiania tego, co przez lata zosta³o zniszczone w
przyrodzie.
Program GREEN zachêca uczniów nie tylko do badania rzek i strumieni, ale tak¿e do identyfikacji problemów zwi¹zanych z ochron¹ zasobów przyrody,
poznania systemu zarz¹dzania w ochronie rodowiska oraz do upowszechniania zasad ekorozwoju.
Organizacyjne i metodyczne za³o¿enia Programu
GREEN pozwalaj¹ na wyj¹tkowo szeroki zakres wk³adu w³asnej inwencji zarówno ze strony nauczycieli,
jak i uczniów ramach zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ogólnopolski i miêdzynarodowy charakter Programu GREEN stwarza interesuj¹ce mo¿liwoci wzajemnej wymiany dowiadczeñ pomiêdzy szko³ami w
kraju i za granic¹ oraz opracowania i realizacji wspólnych projektów, zw³aszcza w obecnych warunkach
dobrego dostêpu do elektronicznych rodków komunikacji.
Planowane dzia³ania w latach 2003-2005
Dziêki pomocy finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2003 r. rozpoczê³a siê kolejna faza Programu
GREEN, która obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
 poszerzenie sieci szkó³ pracuj¹cych w Programie
GREEN,
 wykonanie pierwszej serii zestawów GREEN (100
sztuk) do biologicznych badañ wód,
 opracowanie i uruchomienie strony internetowej
(www.nfos.org.pl/GREEN Polska),
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 opracowanie i wydanie posteru - planszy edukacyjnej o programie GREEN,
 upowszechnianie aktualnej informacji o Programie
GREEN,
 zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla 100 nauczycieli ze szkó³, które zg³osz¹
chêæ uczestnictwa w Programie,
 wprowadzenie badañ jakoci wód (lokalnych rzek,
strumieni) do programu zajêæ szkolnych, wykonanie
cyklu badañ oraz podjêcie przez szko³y lokalnych akcji
na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami,
 opracowanie i rozpowszechnienie informacji o przebiegu dzia³añ i ich wynikach w ramach Programu
GREEN,
 ufundowanie nagród rzeczowych dla najbardziej
aktywnych szkó³ uczestnicz¹cych w realizacji Programu GREEN. Nagrody przyznane zostan¹ na podstawie komisyjnej oceny nades³anych sprawozdañ z prowadzonych badañ i podjêtych akcji,
 zorganizowanie II Ogólnopolskiej Konferencji GREEN z uczestnictwem reprezentantów szkó³ (nauczycieli i uczniów) bior¹cych udzia³ w realizacji Programu GREEN.
Trwa ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Autobus Energetyczny", której koordynatorem ze
strony polskiej jest Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A. Kampania planowana jest na lata 20032005. Autobus stanowi¹cy mobilne centrum edukacyjno-informacyjne bêdzie jedzi³ po gminach w ca³ej Polsce, a eksperci prowadz¹cy kampaniê bêd¹
przedstawiali przyk³ady udanych przedsiêwziêæ energooszczêdnych i ekologicznych zrealizowanych zarówno w Polsce, jak równie¿ w innych krajach, g³ównie europejskich, zachêcaj¹c do wspó³pracy i podejmowania podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym.
W bezporednich rozmowach z mieszkañcami w
autobusie oraz podczas spotkañ (seminariów) z lokalnymi w³adzami i przedsiêbiorcami eksperci centrum bêd¹ oferowaæ nieodp³atn¹, obiektywn¹ i aktualn¹ wiedzê nt. nowoczesnych i dostêpnych rozwi¹zañ w zakresie efektywnoci energetycznej, przy
uwzglêdnieniu aspektów rodowiskowych.
Eksperci bêd¹ przedstawiaæ przyk³ady inicjatyw ju¿
wdro¿onych i przynosz¹cych konkretne rezultaty na
poziomie samorz¹dów i indywidualnych gospodarstw,
jak równie¿ wska¿¹ mo¿liwoci dofinansowania tego
typu przedsiêwziêæ.
Autobus wyposa¿ony jest w specjalistyczny sprzêt m.in.
baterie fotowoltaniczne, kamery termowizyjne, baterie i urz¹dzenia do oszczêdzania wody, stó³ konferencyjny, sprzêt audiowizualny, itp. I wraz z ekspertami z
dziedziny ochrony rodowiska i efektywnoci energetycznej, odwiedzi w ramach 11 kampanii regionalnych,
minimum 100-150 gmin w ca³ej Polsce. Wiêcej informacji na stronie internetowej: www.kape.gov.pl/
Termin: 10 wrzesnia 2003 -31 sierpnia 2005.
Organizator: KAPE; 00-691 Warszawa
ul. Nowogrodzka 35/41 (XII p.)
tel. (48 22)622-27-97 fax: (48 22) 622-27-96
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Szkolenia, warsztaty
Stra¿nicy Miejsc Przyrodniczo Cennych
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot organizuje nabór kandydatów na szkolenie dla Stra¿ników Miejsc
Przyrodniczo Cennych. Zajêcia przeznaczone s¹ dla
osób, które pragn¹ skutecznie chroniæ przyrodê. W
ramach szkolenia odbêd¹ siê wyk³ady, prezentacje
oraz zajêcia terenowe i warsztatowe.
Uczestnicy szkolenia otrzymaj¹ na zakoñczenie licencjê Stra¿nika Miejsc Przyrodniczo Cennych. Taki licencjonowany stra¿nik bêdzie mia³ mocniejsz¹ pozycjê w lokalnej pracy dla przyrody. Zajêcia przyrodnicze prowadzone bêd¹ przez naukowców i przyrodników - praktyków, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê
ochron¹ przyrody. Stra¿nicy bêd¹ spotykali siê co jaki czas na szkoleniach, aby wymieniaæ siê dowiadczeniami, kontrolowaæ w³asne postêpowanie Ostatecznym celem projektu jest stworzenie w Polsce sieci
obszarów cennych przyrodniczo, które bêd¹ mia³y
swoich lokalnych stra¿ników.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 1 lutego 2004 roku.
Wiêcej formacji na stronie: www.pracownia.org.pl.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
43-360 Bystra, ul. Jasna 17
tel. (33) 8171468, 8183153
biuro@pracownia.org.pl
osoba kontaktowa - Dariusz Matusiak

Droga Wojownika Gai
Stowarzyszenie Klub Gaja zaprasza na warsztatyDroga Wojownika Gai. Warsztat odbêdzie siê w
orodku "Bajka Klubu Gaja" w Bielsku-Bia³ej. Pocz¹tek 12 marca godz. 18.00. Zakoñczenie 14 marca
godz. 15.00. Koszt ca³oci - 180 z³, w tym noclegi,
wy¿ywienie, zajêcia. Prowadzi: Jacek Bo¿ek. Wspó³prowadz¹cy: Dariusz Paczkowski, Beata Tarnawa.
Iloæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoæ zg³oszeñ, które nale¿y przesy³aæ listownie na adres Klubu Gaja lub e-mailem: klub@gaja.most.org.pl /w temacie nale¿y wpisaæ "Droga Wojownika Gai"/
Droga Wojownika Gai to program autorski Jacka
Bo¿ka, ³¹cz¹cy w sobie elementy sztuki i dzia³añ spo³ecznych na rzecz innych i Ziemi.
W czasie warsztatów wykorzystywane s¹ formy pracy w grupie dopasowane do wieku i dowiadczenia
uczestników. Zale¿nie od oczekiwañ grupy i zachodz¹cych w niej procesów zajêcia rozwijaj¹ siê w ró¿nych kierunkach, które obejmowaæ mog¹ ca³odniow¹ aktywnoæ w milczeniu, jak i kilkudniowe budowanie kampanii spo³ecznych czy poszukiwanie Wojownika w sobie. Najlepszym miejscem do prowadzenia zajêæ s¹ ³¹ki, lasy, góry i niebo. Warsztaty odbywa³y siê w wielu miejscach w Polsce, Wielkiej Brytanii, na Wêgrzech i w Czechach.
Klub Gaja, skr. poczt. 261, 43-301 Bielsko-Bia³a,
tel. (33) 812-36-94, www.gaja.pl
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Konkursy
W harmonii z przyrod¹
Firma Hewlett-Packard Polska og³osi³a IV edycjê
Konkursu Ekologicznego "W harmonii z przyrod¹".
Konkurs stawia sobie za cel wy³onienie najciekawszych inicjatyw i pomys³ów s³u¿¹cych zmniejszeniu
zanieczyszczenia rodowiska w Polsce, w tym projektów dotycz¹cych zagospodarowania i recyklingu,
czystoci wody, powietrz i gleby oraz zwi¹zanych z
ochron¹ fauny i flory w Polsce.
Konkurs Ekologiczny HP skierowany jest do organizacji pozarz¹dowych, szkó³, kó³ naukowych szkó³ wy¿szych oraz uczestników indywidualnych. Trzy sporód nades³anych projektów zostan¹ uhonorowane
nagrodami pieniê¿nymi, w postaci dofinansowania
przez HP realizacji projektu.
Staraj¹c siê jeszcze bardziej spopularyzowaæ ideê
Konkursu, a jednoczenie propagowaæ postawy i
dzia³ania s³u¿¹ce ochronie rodowiska wród dzieci i
m³odzie¿y, Hewlett-Packard organizuje równie¿ Konkurs Ekologiczny dla szkó³ podstawowych, gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnyh. Szko³y mog¹ zg³aszaæ
projekty dotycz¹ce np. zbiórki i sgregacji odpadów,
inwentaryzacji rozmaitych obiektów przyrodniczych i
objêcia ich opiek¹, oszczêdnoci wody i energii elektrycznej, proekologicznego zagospodarowania otoczenia szko³y, itp. Nagrodami s¹ produkty firmy Hewlett-Packard. I nagroda - 8 zestawów komputerowych
i 2 drukarki laserowe, II nagroda - 5 zestawów komputerowych oraz 1 drukarka laserowa, III nagroda - 4
zestawy komputerowe.
Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 1 marca 2004
roku. Rozstrzygniêcie konkursu i uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi 5 czerwca 2004 roku. Informacje, regulamin Konkursu i formularze zg³oszenia dostêpne s¹ na stronie internetowej www.hp.pl oraz w
biurze Hewlett-Packard Polska.
Informacje: Joanna Pawlak Public Relations
Dzia³ Materia³ów Eksploatacyjnych
Hewlett-Packard Polska
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
tel: (22) 565 71 27, 0 606 81 52 32
e-mail:joanna.pawlak@hp.com

Dobroczyñca Roku 2003
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchamia
Konkurs o tytu³ "Dobroczyñca Roku 2003". Honorowy patronat nad przyj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Pan Aleksander Kwaniewski. Celem Ogólnopolskiego Konkursu jest propagowanie partnerskiej
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z przedsiêbiorcami, zaanga¿owania przedsiêbiorców w rozwi¹zywanie problemów lokalnych, promowanie filantropii, a tak¿e informowanie o wielu akcjach spo³ecznych wspieranych przez firmy. Fundacje i Stowarzyszenia z ca³ej Polski mog¹ zg³osiæ swoich darczyñców, partnerów do tego tytu³u. Nominacje mo¿na sk³a-
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daæ w czterech kategoriach: edukacja i owiata; ekologia; kultura i sztuka; pomoc spo³eczna i ochrona
zdrowia. Ka¿da organizacja mo¿e wskazaæ wiêcej ni¿
jednego kandydata na oddzielnym wniosku nominacyjnym. Formularz wniosku nominacyjnego (format
.pdf) mo¿na pobraæ ze strony ARF: http://www.filantropia.org.pl Wnioski przyjmowane s¹ do 9 lutego
2004 roku (poniedzia³ek). Dodatkowych informacji
udziela: Jaros³aw Lepka, tel.: (22) 622 01 22. Og³oszenie zwyciêzców i wyró¿nionych w konkursie o tytu³ "Dobroczyñca Roku 2003" nast¹pi podczas uroczystej gali w kwietniu 2004 r.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Poznañska 16 m. 7, Warszawa
tel: (22) 622 01 22, fax: (22) 622 02 11
http://www.filantropia.org.pl
dobroczynca@filantropia.org.pl

Bieda i rodowisko
Fundacja Wspomagania Wsi, Program Ma³ych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych og³aszaj¹ konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkañców Bieda i rodowisko czyli jak wykorzystaæ rodowisko naturalne w dzia³aniach na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia spo³ecznego w naszej wsi,
gminie, osiedlu po-pegeerowskim. Udzia³ w konkursie polega na zg³oszeniu projektu, którego celem
bêdzie racjonalna ochrona i wykorzystanie zasobów
rodowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju do ograniczania biedy oraz
zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), a
tak¿e przeciwdzia³ania pog³êbianiu siê biernoci i
bezradnoci wobec trudnych sytuacji ¿yciowych
mieszkañców. Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ po 31 lipca 2004 i nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na
siê ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych, minimalna 3.000
z³otych.
Termin sk³adania wniosków do 31 marca 2004 roku
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego1, 01-022
Warszawa
Przy opracowywaniu projektu pomocne bêd¹ informacje umieszczone na stronie www.gef.undp.org.pl
(Program Ma³ych Dotacji GEF/SGP) w opisach programów operacyjnych nr, 2,6,11,13,14 i 15.
Informacje: Monika S³otwiñska-£ychota
tel: (22) 636 70 75
e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

Parki Narodowe
V edycja konkursu fotograficznego zorganizowana z
okazji Europejskich Dni Parków Narodowych. Po raz
trzeci konkurs po³¹czony bêdzie z centralnymi obchodami Dnia Ziemi. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego.

edukacyjny kameleon styczen 2004

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj¹cych.
Interpretacja tematu zale¿y od fotografuj¹cego. Jedynym warunkiem jest to, aby zdjêcie by³o wykonane
na terenie polskiego parku narodowego. Przewidziano dwie kategorie konkursu: Przyroda i Cz³owiek w
parku narodowym. Nadsy³anie prac 15 marca 2004
r., og³oszenie wyników do 15 kwietnia 2004 r. Bli¿szych informacji udziela komisarz konkursu Grzegorz
Oko³ów tel. (22) 721 83 91, 721 83 93, e-mail:
gokolow@kampinoski-pn.gov.pl . Regulamin konkursu i karta zg³oszenia na stronie www.dzienziemi.pl
Kampinowski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
z dopiskiem "Konkurs fotograficzny"

Dla Ziemi, dla siebie - zostañ
Przyjacielem Ziemi"
VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Zadaniowego
w ramach Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ziemi. W
tym roku konkurs ma has³o: "Pamiêtnik Starego Drzewa". Proponujemy, bycie wybrali siê na spacer w
poszukiwaniu najstarszego drzewa jakie ronie w
okolicy i zebrali na jego temat jak najwiêcej informacji. Obejrzyjcie dok³adnie to drzewo i okrelcie jakiego ono jest gatunku, czym siê ten gatunek wyró¿nia i
w jaki sposób s³u¿y cz³owiekowi. Uczestnikami mog¹
byæ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych, kó³ zainteresowañ, klubów ekologicznych oraz grup przyjació³ w zespo³ach (do 5
osób). Nadsy³anie prac 10 marca 2004 r., og³oszenie
wyników do 21 kwietnia 2004 r.
Bli¿sze informacje: Agnieszka Lepianka tel. (22) 822
64 87, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-13.00
e-mail: agnieszkal@oko.com.pl. Orodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa. Regulamin konkursu i karta zg³oszenia na stronie www.dzienziemi.pl
Orodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa,
z dopiskiem "Przyjaciel Ziemi".

Dzieñ Ziemi Inspiracje
Konkurs plastyczny "Dzieñ Ziemi Inspiracje". Przedmiotem konkursu jest projekt znaczka pocztowego,
o charakterze okolicznociowym, który móg³by zostaæ wydany z okazji obchodów Dnia Ziemi. Tematem jest otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ. Prace powinny byæ wykonane na papierze, technik¹ jednowymiarow¹, tzw. p³ask¹, np. rysunek, grafika, dostêpne techniki malarskie. Nale¿y zachowaæ wszystkie cechy
charakterystyczne, w³aciwe dla znaczka pocztowego tj. miejsce na cenê, specyficznie wyciête brzegi
itp. Uczestnikami mog¹ byæ uczniowie szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci i m³odzie¿ z
ognisk plastycznych oraz wszystkich zainteresowanych. Nadsy³anie prac 5 kwietnia 2004 r., og³oszenie
wyników do 51 kwietnia 2004 r.
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Informacje: Danuta Wajszczyk, tel.: (22) 822 48 70,
822 74 36, fax: (22) 822 93 17, e-mail: wajszczyk@oko.com.pl. Regulamin konkursu i karta zg³oszenia na stronie www.dzienziemi.pl
Orodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa,
z dopiskiem "Inspiracje".

Stockholm Junior Prize
"Sztokholmska Nagroda Wodna dla M³odzie¿y" to
konkurs, którego celem jest inicjowanie oraz wsparcie badañ i dzia³añ maj¹cych na celu ochronê zasobów wodnych. Prace konkursowe maj¹ byæ zwi¹zane z problematyk¹ ochrony zasobów wodnych i mog¹
byæ przygotowane w ró¿nych formach np.:
 w postaci modeli czy te¿ makiet obrazuj¹cych nowatorskie rozwi¹zania w dziedzinie ochrony wód lub
oczyszczania cieków,
 w postaci raportu dotycz¹cego stanu okrelonych
akwenów opracowanego na podstawie badañ i analiz,
 w postaci opracowañ nowych technologii uzdatniania wody czy oczyszczania cieków,
 propozycji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ochronê wód lub zasobów wodnych.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ osoby indywidualne jak równie¿ grupy (do 3 osób), które do czerwca
2004r. nie przekrocz¹ 20 lat. W konkursie nie mog¹
braæ udzia³u studenci szkó³ wy¿szych. Prace mo¿na
nadsy³aæ do 15 kwietnia 2004r.
Przewidziane nagrody i wyró¿nienia: I nagroda - 3.500
z³, II nagroda - 2.000 z³, III nagroda - 1.500 z³, oraz
dwa wyró¿nienia po 1.000 z³.
Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych
ul. Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz
tel.52/328-78-28, faks.52/322-62-94
e-mail:biuro@igwp.org.pl in¿. Barbara Jakubczak

Zielone pióro
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
og³asza drug¹ edycjê konkursu na najciekawszy artyku³ o tematyce przyrodniczej "Zielone pióro". Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy, kto przele swoj¹
oryginaln¹, nigdzie nie publikowan¹ pracê - popularnonaukowe artyku³y o tematyce przyrodniczej. Mog¹
to byæ np. opisy ró¿nych rodzajów rolin, grzybów lub
zwierz¹t, ciekawych miejsc i zjawisk przyrodniczych,
sprawozdania z wydarzeñ, polemiki b¹d wywiady.
Podstaw¹ oceny nades³anych prac jest ich poziom
merytoryczny, atrakcyjnoæ tematu, forma i jêzyk pracy: na ocenê wp³ywa tak¿e obecnoæ i jakoæ ilustracji (fotografie, rysunki, mapki).
Konkurs ma charakter cykliczny. Ka¿dego roku bêd¹
odbywa³y siê jego dwie edycje. Wyró¿nione teksty
bêd¹ publikowane na stronie internetowej, a najlepsze tak¿e w drukowanej wersji nowego Magazynu
Przyrodniczego. Dla autorów tekstów zakwalifikowanych do publikacji przewidziane s¹ nagrody - niespo-
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dzianki, a za najlepszy artyku³ w ka¿dej edycji przewidziana jest nagroda g³ówna. W bie¿¹cej edycji jest
ni¹ cyfrowy aparat fotograficzny. Teksty konkursowe
nale¿y przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹, lub na dyskietce poczt¹ tradycyjn¹. Regulamin konkursu jest dostêpny na stronie internetowej: http://www.salamandra.org.pl/magazyn/konkurs/regulamin.html.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
"Salamandra"
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ
tel.fax (61) 843 21 60,
redakcja@salamandra.org.pl

Finanse
Integracja spo³eczna i zawodowa grup
zagro¿onych wykluczeniem
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci og³asza
konkurs dotacji w ramach projektu Phare 2002 Spójnoæ Spo³eczno - Gospodarcza - "Integracja spo³eczna i zawodowa grup zagro¿onych wykluczeniem".
Celem programu jest zwiêkszanie szans dla osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym na integracjê spo³eczn¹ i zawodow¹ poprzez:
· pomoc psychologiczn¹
· edukacjê spo³eczn¹ i zawodow¹
· aktywizacjê zawodow¹
Terminy sk³adania wniosków
Wnioski musz¹ byæ sk³adane w siedzibie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w nastêpuj¹cych
terminach:
do 15 marca 2004 do godz. 1600
do 17 maja 2004 do godz. 1600
do 12 lipca 2004 do godz. 1600
do 13 wrzenia 2004 do godz. 1600 (ostatni termin)
Wszelkie pytania dotycz¹ce niniejszego zaproszenia
do sk³adania wniosków nale¿y kierowaæ pod nastêpyj¹cy adres: b_cywiñska@parp.gov.pl, fax: 0-22 69970-46 (56) nie póniej ni¿ 21 dni przed up³ywem terminu sk³adania wniosków. PARP opublikuje odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania nie póniej ni¿
11 dni przed wyznaczonym terminem sk³adania wniosków.
Dokumentacja dla osób prywatnych nie dzia³aj¹cych
dla zysku znajduje siê na stronie: www.parp.gov.pl/
dotacjephare14.html.

Dotacje polsko-niemieckie
Fundacja wspó³pracy Polsko - Niemieckiej przyznaje
dotacje w wysokoci do 50 ty. z³. Terminy przyjmowania wniosków o dotacje: 2 i 3 lutego 2004, 1 i 2
kwietnia 2004.
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W wymienionych dniach wnioski mo¿na sk³adaæ osobicie w siedzibie Fundacji lub nadawaæ drog¹ pocztow¹ - w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.
Sekretariat Fundacji wysy³a formularze wnioskowe
poczt¹ na adres otrzymany drog¹ telefoniczn¹ lub
pocztow¹. Wnioskodawcy pragn¹cy otrzymaæ formularz wnioskowy poczt¹ elektroniczn¹ proszeni s¹ o
wys³anie zamówienia e-mailem na adres:
fwpn@fwpn.org.pl.
Na wsparcie FWPN mog¹ liczyæ autorzy projektów
dotycz¹cych wszelkiego rodzaju spotkañ miêdzyludzkich. Rozumie siê przez to przede wszystkim spotkania w ramach partnerstwa, wspólnych badañ naukowych, zw³aszcza s³u¿¹cych integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹ oraz w ramach wspólnej dzia³alnoci artystycznej.
Wiêcej informacji o warunkach przydzielenia dotacji
mo¿na uzyskaæ na stronie: www.fwpn.org.pl.

Dotacje Komisji Europejskiej
Komisja Europejska og³osi³a konkurs na projekty instytucji i organiazacji dzia³aj¹cych w dziedzinie edukacji, szkoleñ zawodowych, kultury oraz pracy z m³odzie¿¹. Jest on organizowany w ramach zintegrowanego dzia³ania programów Socrates, Leonardo da
Vinci, Youth.
G³ównym celem konkursu jest integracja osób niepe³nosprawnych, doskonalenie oraz reorientacja zawodowa. Wa¿nym elementem jest tak¿e wspieranie
dzia³añ obywatelskich na rzecz zwiêkszenia atrakcyjnoci oferty edukacyjnej szkó³. Zapobiegnie to
przedwczesnemu koñczeniu nauki przez uczniów.
W konkursie du¿y nacisk k³adzie siê na rozwój interdyscyplinarnej wspó³pracy miêdzy instytucjami staraj¹cymi siê o granty. Pozwoli to na skuteczniejsze
przezwyciê¿enie problemów zwi¹zanych z integracj¹ niepe³nosprawnych, edukacj¹ szkoln¹ oraz orientacj¹ zawodow¹.
Termin sk³adania wniosków mija 12 marca 2004 roku.
Decyduje data stempla pocztowego. Szczegó³owe
informacje i formularze mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/
calls/joint/jointtact_en.html pomocy i informacji udziela równie¿: Technical Assistance Office, Socrates,
Leonardo and Youth, Rue de Treves 59-61, B-1040
Brussels Belgia.
Dodatkowe informacje 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
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W inetrnecie
Na stronie internetowej Lenictwa Miejskiego £ód:
www.las.lodz.pl zosta³y zamieszczone scenariusze
zajêæ w terenie opracowane przez nauczycieli przyrody ³ódzkich szkó³ podstawowych, zapraszamy
http://www.las.lodz.pl/edutyt/tematy.html
Polityka Klimatyczna Polski do roku 2020
Ministerstwo rodowiska opublikowa³o dokument pod
tytu³em "POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce
do roku 2020"
Dokument w formacie PDF mo¿na pobraæ ze strony
http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/ochrona_powietrza/dokumenty_opracowania_raporty/polityka_klimatyczna.pdf
Na stronie www.eko-net.pl dostêpny jest serwis internetowy dla specjalistów ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo¿arowej, w którym znajduj¹ siê komentarze do regulacji prawnych, wytyczne dobrej praktyki, opisy rozwi¹zañ organizacyjnych i technicznych, materia³y do
wykorzystania na szkoleniach, baza danych certyfikatów ISO 14001 i wiele innych pomocnych informacji. Serwis finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.
ród³o: Przegl¹d Komunalny
Na stronie www.faow.org.pl znajduje siê nowy serwis internetowy Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, którego jednym z g³ównych celów jest propagowanie zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzglêdnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkañców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi.
Na stronie znajduj¹ siê informacje o dzia³aniach realizowanych przez Forum, zasady uczestnictwa, niezbêdne dokumenty oraz informacje wa¿ne dla cz³onków FAOW .
ród³o: http://www.eko.org.pl/home/
"Ochrona przyrody na obszarach rolnych" Poszkoleniowa publikacje w wersji internetowej znajduje siê
na stronie http://www.fwie.eco.pl/na_wsi/
"Unia dla rodowiska. Najlepsze krajowe przyk³ady" Wersja internetowa tej publikacji znajduje siê na
stronie: www.tnz.most.org.pl/nkp/
"Korzyci i szanse rozwoju wynikaj¹ce z wykorzystania odnawialnych róde³ energii" Wersja internetowa tej publikacji znajduje siê na stronie:
www.fwie.eco.pl/oze/
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"Krajowe i unijne przepisy w zakresie ochrony
rodowiska" Wersja internetowa tej publikacji znajduje siê na stronie: http://www.tnz.most.org.pl/przepisy/
"Ekologiczna edukacja przedszkolna",
"Program edukacji regionalnej Ma³a Ojczyzna",
"Moje rodowisko. Bli¿ej Europy" znaleæ mo¿na
na stronach internetowych Podlaskiego Serwera Ekologicznego www.eko.podlsie.prv.pl
Program Edukacji Ekologicznej dla klsa I-III szko³y podstawowej zatwierdzony do u¿ytku szkolnego przez MEN. Program ten to nie tylko sposób na
zdrowe rodowisko ale równie¿ sposób na atrakcyjne spêdzenie czasu wolnego, to sposób na zintegrowanie ¿ycia rodzinnego, a tak¿e poczucia w³asnej
wartoci i w³asnych mo¿liwoci. Uczy tolerancji i ³agodzi agresjê. Zosta³ sprawdzony i zweryfikowany w
kolejnych latach jego realizacji.
http://bbogucka.republika.pl/

Publikacje
Anna Kuglin, Dorota Koz³owska-Staszewska"Las"
To kolejna ksi¹¿eczka z serii "Wyprawy z Borsukiem"
przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w której czytelnicy wraz ze stworkiem RoRo
i Borsukiem poznaj¹ kolejne tajemnice przyrody, tym
razem zwi¹zane z lasem. Ksi¹¿eczka drukowana na
papierze ekologicznym, kolorowa w sposób bardzo
przystêpny przybli¿a dzieciom zagadnienia z wi¹zane z funkcja lasu, jego histori¹, zagro¿eniami, budow¹ i korzyciami jaki daje nam las. Zawiera zabawy,
ciekawostki, grê planszow¹, krzy¿ówki i rebusy oraz
wiele ciekawych sposobów na przeprowadzenie szeregu zajêæ z dzieæmi zwi¹zanych tematycznie z lasem. Jest ciekaw¹ pomoc¹ dla edukatorów jak równie¿ atrakcyjn¹ ksi¹¿eczka dla samych dzieci.
Wydawca: Wydawnictwo WEDA
Stepnica 72-112, ul. Barninima II 11
tel. (91) 41 88 716 lub 41 88 122
"¯eby drzewa by³y po prostu zielone ..."
Tomik poezji i p³yta CD. W tomiku zamieszczono wybór wierszy wyró¿nionych w konkursie "II Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej - Racibórz 2003". P³yta zawiera nagranie piosenek z koncertu galowego
festiwalu. Publikacjê i p³ytê CD mo¿na nieodp³atnie
otrzymaæ od wydawcy.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Referat Promocji, Rozwoju i Wspó³pracy Zagranicznej
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel. (032) 415-44-08
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Muzea, wystawy
wiat w Obiektywie National
Geagraphic
W Muzeum Historii Miasta £odzi (ul. Ogrodowa 15)
od 10 stycznia do 4 lutego 2003 roku mo¿na ogl¹daæ
najnowsz¹ wielk¹ wystawê fotografii pt. wiat w
obiektywie National Geographic. Wród prezentowanych zdjêæ  najlepszych w historii National Geographic  niew¹tpliw¹ atrakcj¹ jest fotografia Steve'a
McCurry'ego, ukazuj¹ca odnalezion¹ po 17 latach
s³ynn¹ Afgankê. Wystawa bêdzie prezentowana przez
najbli¿szy rok w 10 miastach Polski. 100 niezwyk³ych
zdjêæ przedstawia fascynuj¹cy obraz naszej planety,
od pocz¹tku XX wieku po teraniejszoæ, widziany
oczami najznakomitszych fotografów National Geographic, a tak¿e wyj¹tkowy portret wspó³czesnej Polski w obiektywie fotografów stale wspó³pracuj¹cych
z polsk¹ edycj¹ magazynu. Fotograficzna podró¿
obejmuje Europê, w tym szczególnie Polskê, Azjê,
Afrykê i Bliski Wschód, obie Ameryki oraz wyspy rozsiane po oceanach. Niepowtarzalne chwile utrwalone na kliszach fotograficznych sk³adaj¹ siê na, nie
maj¹cy sobie równego, portret wiata ostatnich stu
lat  najstarsza fotografia pochodzi z 1907 roku 
widziany przez pryzmat codziennego ¿ycia.
Cena: bilet dla grup powy¿ej 15 osób 3.00 z³, bilet
ulgowy 4.00 z³, bilet normalny 7.00 z³

W telewizji
TVP 1, czwartek, 29.01.2004 godz. 11.25
Bia³e piek³o. Lawiny.
Serial dokumentalny, Austria 2001
Pierwsza czêæ dokumentalnego serialu o niszcz¹cym dzia³aniu lawin opowiada³a o przebiegu akcji ratowniczych w takich wypadkach, kiedy liczy siê przede
wszystkim czas, gdy¿ a¿ 50% zasypanych ¿ywcem
przez lawinê umiera w ci¹gu 20 minut. Czêæ druga
przypomina najtragiczniejsze przypadki osuniêcia
niegu, do jakich dosz³o w ostatnim czterdziestoleciu. Autor ukazuje sposoby zabezpieczeñ stosowane w miejscach najbardziej zagro¿onych lawinami,
jak równie¿ systemy ostrze¿eñ stosowane w ró¿nych
rejonach wiata. Tym, którzy je¿d¿¹ w góry przydadz¹ siê informacje dotycz¹ce w³aciwego zachowania w górach w okresie, gdy niebezpieczeñstwo lawin jest najwiêksze.
2 TVP, sobota, 31 stycznia 2004, godz. 10.20
Gekony - zagadka przyczepnoci
Z pozoru gekony nie ró¿ni¹ siê od innych jaszczurek.
Na wiecie ¿yje ich obecnie a¿ 850 gatunków. Jedne
wystêpuj¹ w lasach tropikalnych, inne na pustyniach
lub sawannach. W miastach strefy miêdzyzwrotnikowej jest ich czêsto wiêcej ni¿ ludzi, ale poniewa¿ tê-
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pi¹ muchy, komary i inne robactwo, nikt ich nie przegania z pomieszczeñ. Podobnie jak ich kuzyni gekony potrafi¹ siê wspinaæ po pionowych cianach. Jednak tam, gdzie inne jaszczurki pos³uguj¹ siê tylko
pazurkami, gekony wykorzystuj¹ jeszcze przylgi na
stopach. Dziêki nim si³a przylegania ich stóp jest tak
wielka, ¿e teoretycznie gekony mog³yby spacerowaæ
po suficie z 40-kg plecakami. Bez trudu utrzymuj¹
siê na powierzchniach ze szk³a, blachy, plastiku, betonu czy drewna. Kapituluj¹ tylko przed pow³okami
teflonowymi. To pierwsze gady, które przesz³y na nocny tryb ¿ycia. Ich oczy wyposa¿one w du¿e, pionowe
renice zadowalaj¹ siê nawet nik³ym blaskiem gwiazd,
a w lokalizowaniu zdobyczy pomaga im jeszcze doskona³y s³uch. Nie mog¹c liczyæ na s³oneczne ciep³o,
gekony bardzo oszczêdnie gospodaruj¹ energi¹, zu¿ywaj¹c jej czterokrotnie mniej ni¿ ich jaszczurzy
pobratymcy. Naukowcy od dawna zastanawiali siê,
co sprawia, ¿e jaszczurkom tym udaje siê drwiæ z
prawa ci¹¿enia. Badania nad gekonami ju¿ zainspirowa³y twórców robotów i naukowców z NASA. Cz³owiek wydar³ naturze jej kolejn¹ tajemnicê, aby po
swojemu j¹ spo¿ytkowaæ.
TVP 1, niedziela, 1.02.2004 godz. 15.45
miertelna pu³apka
Film dokumentalny, Wielka Brytania 2002
Co roku wiele morskich drapie¿ników takich jak orki,
rekiny d³ugop³etwe i uchatki gromadzi siê u wybrze¿y
pó³nocno-wschodnich Ameryki Pó³nocnej. D³ugop³etwce odbywaj¹ dalekie wêdrówki, trwaj¹ce nieraz 3
miesi¹ce, aby po d³ugich miesi¹cach zimy dotrzeæ tu
w okresie lata. Lato to czas obfitoci. W przybrze¿nych wodach Pacyfiku p³ywaj¹ miliony ryb, które s¹
³atwym do zdobycia posi³kiem dla doskona³ych drapie¿ników. Ogromne ³awice ryb s¹ celem polowañ
rekinów, d³ugop³etwców, uchatek i orek. Ale mordercze orki poluj¹ nie tylko na ryby. Ich ofiarami padaj¹
równie¿ uchatki, które licznie wystêpuj¹ na tym wybrze¿u. Uchatki musz¹ byæ bardzo czujne, by chroniæ siebie i swoje potomstwo przed sprytnymi orkami
stosuj¹cymi niezwyk³¹ technikê polowania. Zreszt¹
ka¿dy z drapie¿ników poluj¹cych w przybrze¿nych
wodach ma w³asn¹, specjaln¹ technikê polowania.
Na l¹dzie ¿yj¹ inne drapie¿niki: bieliki bia³obrzuche niezwykle silne or³y, doskonale chwytaj¹ce ryby tu¿
spod powierzchni wody, oraz niedwiedzie grizzly, które co roku maj¹ tu wielk¹ wy¿erkê, gdy miliony ryb
przyp³ywaj¹ do tych wód, by z³o¿yæ ikrê. Jest to prawdziwa uczta ³ososiowa, a grizzly po mistrzostwu opanowa³y sztukê chwytania ³ososi.
TVP Polonia, poniedzia³ek, 2.02.2004 godz. 14.25
Pomys³ na ¿ycie ³¹ki nad Biebrz¹
Cykl dokumentalny, 25 min, Polska 2003
Najwiêkszym problemem Biebrzañskiego Parku Narodowego (którego specyfik¹ jest ochrona unikatowych, g³ównie ze wzglêdu na swój wielki obszar, te-
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renów bagien i ³¹k) jest sprawa wykaszania tysiêcy
hektarów zarastaj¹cych wci¹¿ gruntów. W dobie kryzysu rolnictwa w Polsce nie ma kto kosiæ nad Biebrz¹. A warunkiem zachowania rzadkich rolin i zwierz¹t wystêpuj¹cych w parku jest utrzymanie pierwotnego stanu, charakteru tych okolic. Dziêki wykaszaniu trawa jest miêkka i mog¹ tu gniazdowaæ bardzo
rzadkie ptaki, np. bataliony czy rycyki. Co roku organizuje siê tu konkurs O tatow¹ kosê, popularyzuj¹cy czynnoæ koszenia. Dziêki funduszom miêdzynarodowym znajduj¹ siê rodki na wykaszanie i transport biomasy. Specjalny program przewiduje jej zagospodarowanie. Powstanie tu kot³ownia na biomasê, która zapewni energiê ciepln¹ wielu instytucjom.
TVP 1, czwartek, 5.02.2004 godz. 11.25
Bia³e piek³o. Zamarzanie
Serial dokumentalny, Australia 2001
nieg i lód tworz¹ bajkow¹ sceneriê, s¹ sprzymierzeñcami mi³oników zimowych sportów. Smutne statystki jednak odnotowuj¹, ¿e mog¹ równie¿ staæ siê
przyczyn¹ wielu tragedii. Zimno jest jednym z najwiêkszych naturalnych wrogów cz³owieka. Jak podaj¹ autorzy dokumentu, z powodu wyziêbienia organizmu, czyli hipotermii, w Stanach Zjednoczonych umiera rocznie oko³o tysi¹ca osób. Ka¿dego roku miliony
ludzi na ca³ym wiecie musz¹ stawiæ czo³o minusowym temperaturom. Zdolnoæ ludzkiego organizmu
do przetrwania i prze¿ycia podczas mrozów zale¿y
od zachowania ciep³a wokó³ kluczowych organów mózgu i serca. Podstawowym zabezpieczeniem
przed przenikliwym ch³odem jest ciep³e, warstwowe
ubranie. Ale i ono mo¿e staæ siê przyczyn¹ tragedii,
gdy cz³owiek wpadnie do wody. Warto pamiêtaæ, ¿e
warstwa lodu na jeziorach, rzekach i innych zbiornikach wodnych bywa zdradliwa. Im woda g³êbsza, tym
lód cieñszy. Dwa ostatnie odcinki australijskiego dokumentu ukazuj¹ ludzi, którzy prze¿yli hipotermiê,
wykazuj¹c niezwyk³¹ wytrzyma³oæ na zimno. Emisja ostatniego odcinka Bia³e piek³o - w czwartek,
12 lutego o tej samej porze.
TVP 2, czwartek, 5.02.2004 godz. 15.00
Planeta ¿ywio³ów. Burza.
Film dokumentalny, Wielka Brytania 2001
Ju¿ od omiu miesiêcy susza drêczy mieszkañców
wielkich po³aci Sahelu. Cierpi¹ roliny, zwierzêta i ludzie. Wêdrowni pasterze z ludu Tuaregów daremnie
wypatruj¹ zbawczych chmur deszczowych. Wiatr
nadal niesie gor¹ce powietrze znad Sahary. Wypija
resztki wody z b³otnistych stawów i bajorek, zasypuje
piaskiem oazy. Wreszcie gwa³towny spadek cinienia zwiastuje nadejcie monsunów. Obfite deszcze
nasycaj¹ spêkan¹ s³oñcem ziemiê, nape³niaj¹ zbiorniki i studnie. Ulewy ogromniej¹, przeradzaj¹ siê w
gwa³towne burze z piorunami. Nawa³nica nie przetrwa d³ugo nad l¹dem. Potrzebuje paliwa - ciep³a i
wilgoci. Dlatego przesuwa siê nad Atlantyk. Ma tam

str. 13

wspania³e warunki do rozwoju. Syci siê tchnieniem
oceanu, ogromnieje, przekszta³ca w tropikalny cyklon.
W jego oku powietrze wiruje z prêdkoci¹ przekraczaj¹c¹ sto dwadziecia kilometrów na godzinê. Huragan wêdruje nad Atlantykiem ku Ameryce. Bez
przerwy ronie w si³ê. Szybkoæ wiatru siêga w porywach trzystu dwudziestu kilometrów na godzinê! Ju¿
wkrótce szalej¹ce monstrum zwali siê na Karaiby. To
upatrzony cel cyklonów rodz¹cych siê nad Afryk¹.
Fregaty odlatuj¹ w g³¹b l¹du, milkn¹ lene ptaki,
wszystkie stworzenia umykaj¹ do nor i kryjówek. Ludzie zostali ju¿ wczeniej ostrze¿eni przez radio o
huraganie. Mieszkañcy wybrze¿y oddalili siê od pla¿.
Wiedz¹, ¿e fala wezbrania sztormowego podnosi
redni poziom morza nawet o cztery metry. Drzewa
nie mog¹ nigdzie odejæ. Nie s¹ jednak ca³kiem bezbronne wobec huraganu. Powiêcaj¹ licie i czêæ
ga³êzi, aby wichura nie obali³a mocno zakotwiczonego pnia. Lecz ¿ywio³ jest podstêpny. Po pierwszym
szturmie daje przyrodzie czas z³udnego spokoju. W
oku cyklonu panuje cisza. Potem si³a wiatru znowu
wzrasta. Nadchodz¹ ulewne deszcze. Kiedy dobrze
nasyc¹ ziemiê, huragan atakuje ponownie - przeciwleg³ym ramieniem rotuj¹cego wiru. Rozmiêk³y grunt
nie mo¿e utrzymaæ korzeni. Wielkie drzewa padaj¹.
Wreszcie burza ustaje. Lecz to nie koniec k³opotów.
Kolibry nêka g³ód, bowiem wichura zerwa³a i ponios³a ze sob¹ kwiaty - ród³o nektaru. Stworzenia u¿ywaj¹ce kamufla¿u sta³y siê ³atwym ³upem dla drapie¿ników. Trudno udawaæ liæ, gdy wokó³ nie ma ochronnego listowia. Schn¹ roliny dna lasu, pozbawione
os³ony baldachimu drzewnych koron. Ucierpia³y rafy
koralowe, zdruzgotane sztormowymi falami i zamulone osadami podniesionymi z morskiego dna. Ryby
terytorialne straci³y swe sanktuaria. Za ludzie op³akuj¹ utratê bliskich i szacuj¹ szkody. Natura i ludzie
przystêpuj¹ do odbudowy zrujnowanych siedlisk.
Musz¹ siê spieszyæ, nim zza Atlantyku nadci¹gnie
kolejne monstrum.
TVP 2, pi¹tek, 6.02.2004 godz. 19.05
Si³a zmys³ów, Smak i wêch
Serial dokumentalny, Wielka Brytania 2003
Trzyodcinkowa opowieæ o tym, jak funkcjonuj¹ i jak
wa¿n¹ rolê w naszym ¿yciu spe³niaj¹ zmys³y: pozwalaj¹ nam poznawaæ wiat zewnêtrzny, odbieraæ informacje i bodce, dostarczaj¹ przyjemnoci, ale te¿
ostrzegaj¹ przed niebezpieczeñstwem. Rolê stra¿ników pe³ni¹ m.in. dwa zmys³y blisko ze sob¹ wspó³pracuj¹ce: smak i wêch. Cz³owiek jako istota praktycznie wszystko¿erna jest czêsto nara¿ony jeli nie
na mieræ, to przynajmniej na rozchorowanie siê po
spo¿yciu czego, czego nasz organizm nie toleruje.
Pod tym wzglêdem wiêkszoæ zwierz¹t jest znacznie
bardziej wybredna, choæ nie wszystkie a¿ tak, jak
koala, które od¿ywiaj¹ siê wy³¹cznie liæmi eukaliptusa, a w dodatku tylko oko³o trzydziestu sporód
ponad piêciuset odmian tej roliny. Wyginiêcie drzew
eukaliptusowych bêdzie oznacza³o zag³adê sympa-
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tycznych torbaczy, gdy¿ misie nie wykazuj¹ chêci
zmiany menu. Wrodzona ciekawoæ cz³owieka sprawia, ¿e jest on zawsze sk³onny próbowaæ nowych,
nieznanych mu potraw. W zale¿noci od regionu wiata jadamy praktycznie wszystko, co chodzi, p³ywa,
fruwa czy pe³za, od koników polnych czy legwanów
w sosie, poprzez pieczone mrówki i karaluchy, po
sma¿one g¹sienice. Tej otwartoci na nieznane smaki
nabieramy z wiekiem. Dzieci na ogó³ odrzucaj¹ potrawy gorzkie i kwane. To instynktowna reakcja,
maj¹ca nas chroniæ przed tym, co grone. Lubi¹ natomiast wszystko, co s³odkie, bo cukier daje im energiê. W miarê dorastania odkrywamy, ¿e choæ niektóre potrawy s¹ gorzkie czy kwane, wcale nie s¹ truj¹ce. Ale jeli jaka potrawa czy produkt zaszkodzi
nam, na d³ugi czas, niekiedy nawet na ca³e ¿ycie,
odczuwamy do nich wstrêt. Taka reakcja to efekt dzia³ania mechanizmu obronnego. Ogromn¹ rolê w rozpoznawaniu smaków pe³ni równie¿ nos. Zatkawszy
go, mo¿emy nie rozró¿niæ nawet doskonale znanych
nam produktów czy przypraw. Nasz zmys³ powonienia kryje zreszt¹ wiêcej tajemnic. Okazuje siê, ¿e
najmocniej reagujemy nie na zapachy przyjemne, ale
na te odra¿aj¹ce. Naukowcy od kilku lat pracuj¹ nad
stworzeniem najohydniejszego na wiecie zapachu tak okropnego, aby mo¿na go by³o u¿ywaæ do rozpraszania t³umów, nie powoduj¹c jednoczenie obra¿eñ. Emisja filmu tak¿e 7 lutego o godz. 8.55
TVP 2, sobota, 7.02.2004 godz. 10.20
Ostatnie szympansy na wolnoci
Film dokumentalny, USA 2003
Kiedy w 1960 r. Jane Goodall zaczyna³a pracê w rezerwacie Gombe nad jeziorem Tanganika we wschodniej Afryce, mia³a 26 lat, m³odzieñczy zapa³ i g³owê
pe³n¹ pomys³ów. S³ynna angielska badaczka szympansów, mimo wielu przeciwnoci i trudnoci, jakie
nastrêcza³o pionierskie przedsiêwziêcie, nie podda³a
siê nigdy. Przez d³ugie lata realizowa³a swoje dzieciêce marzenia o pracy wród dzikiej afrykañskiej
przyrody. Badanie ¿ycia spo³ecznego szympansów w
afrykañskim Parku Narodowym Gombe zaowocowa³y
doktoratem w dziedzinie etologii na uniwersytecie
Cambridge, który uczona uzyska³a w 1965 r. Wkrótce wróci³a do Tanzanii, by studiom nad zachowaniem
szympansów powiêciæ ca³e swoje ¿ycie. Jane Goodall jest wiatowym autorytetem w tej dziedzinie, autork¹ ksi¹¿ek o ¿yciu tych zwierz¹t. Obserwuj¹c szympansy Jane Goodall nadawa³a im imiona, zamiast
numerów, uto¿samia³a siê ze swymi podopiecznymi,
które mog¹ myleæ, s¹ zdolne do emocjonalnych
prze¿yæ. ¯yj¹ 40 - 50 lat. Ich pokarm jest równie urozmaicony jak nasz. Reaguj¹ podobnie jak my, choruj¹
na te same choroby. Ich struktura genetyczna jest
niemal identyczna ze struktur¹ genetyczn¹ cz³owieka. Mo¿na je nauczyæ prawie wszystkiego, co robi¹
ludzie - z wyj¹tkiem mówienia. Badania zachowañ
ma³p cz³ekokszta³tnych, najbli¿szych krewnych cz³owieka, przyczyni³y siê w znacznym stopniu do pozna-
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nia psychiki, ¿ycia spo³ecznego i wzajemnych relacji
naszych przodków. Mimo up³ywu lat, blisko 70-letnia
dzi Jane Goodall wci¹¿ jest niestrudzon¹ orêdowniczk¹ ochrony szympansów, powiêca swoje ¿ycie i
energiê walce w obronie tych zwierz¹t. Nadal przemierza afrykañsk¹ d¿unglê, obserwuj¹c i opisuj¹c
ostatnie stada szympansów na wolnoci. Wycinanie
lasów, budowa dróg, rozwój rolnictwa, k³usownictwo
oraz dowiadczenia medyczne na szympansach wszystko to przyczynia siê do nieustannego spadku
ich liczebnoci, a co za tym idzie zagra¿a ich istnieniu jako gatunku. W filmie zrealizowanym przez amerykañskich dokumentalistów, w którym Jane Goodall
jest narratork¹, zosta³ pokazany los szympansów w
dorzeczu Kongo. Przedstawiono równie¿ projekt ich
ochrony. Uczona opowiada o swojej pracy i wynikach
badañ nad zwierzêtami, które genetycznie s¹ bardzo
bliskie cz³owiekowi. Na podstawie swoich d³ugoletnich obserwacji mówi o zachowaniu szympansów, ich
trosce o potomstwo, walce o przetrwanie. Wraz z innymi badaczami ma³p cz³ekokszta³tnych, którzy podobnie jak ona, bezgranicznie oddali siê swojej ¿yciowej pasji, Jane Goodall otacza opiek¹ osierocone
m³ode. Czy podjêty trud ocalenia nielicznych ¿yj¹cych
na wolnoci szympansów pójdzie na marne - poka¿e
przysz³oæ.
TVP 2, niedziela, 8.02.2004 godz. 10.20
Dziobak - dziwad³o wiata zwierz¹t
Film dokumentalny, 51 min, Australia 2003
Australia jest niezwyk³ym kontynentem, zachwyca i
intryguje oryginalnoci¹ i bogactwem wiata przyrody. Australijscy dokumentalici przedstawiaj¹ najbardziej tajemnicze stworzenie, jakim jest ¿yj¹cy tu i ¿eruj¹cy w wodzie jajorodny ssak - dziobak. Ma b³oniaste stopy ¿aby, dziób kaczki, jad wê¿a i do tego sk³ada jaja niczym ptak. Mimo wieloletnich badañ naukowcy nie rozwik³ali jeszcze wszystkich zagadek tego
gatunku. Film, maj¹cy przybli¿yæ te tajemnicze zwierzêta, opowiada o ich ¿yciu, zachowaniu, biologii.
Dziobak wiêkszoæ czasu spêdza pod ziemi¹ lub pod
wod¹, jest wiêc stworzeniem trudnym do obserwacji.
Animal Planet, poniedzia³ek, 9 lutego 2004,
godz. 22.00
Dziki tydzieñ z kotami
W lutym Animal Planet przygotowa³a tygodniowy cykl
programów o wielkich kotach. Znajd¹ siê w nim dwie
premiery - Zagro¿enie w tygrysim raju oraz Koty pod
gwiazdami nieba Serengeti. Pierwszy opowiada o roli
osobników p³ci mêskiej w rodzinie tygrysów. Kamerzystom uda³o siê sfilmowaæ dominuj¹cego samca Bomboorama podczas godów z samic¹ Maachli. Drugi film
odkrywa tajemnice afrykañskiej sawanny po zapadniêciu zmroku. Ten dokument filmowany z perspektywy stworzeñ ¿eruj¹cych noc¹ przedstawia polowania
karakali na gazele tomi, dzikie koty tropi¹ce zaj¹ce oraz
niezwykle z³o¿one zachowanie hien.
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TVP 1, wtorek, 10.02.2004 godz. 11.30
Zwierzêta wiata. Forteca tygrysów.
Film dokumentalny, Wielka Brytania 2000
Przez wieki rozleg³e lasy otaczaj¹ce fort Ranthambhore w pó³nocno-zachodnich Indiach pe³ni³y rolê terenów ³owieckich dla w³adców krainy. Maharad¿owie
wyruszali na grzbietach s³oni na ³owy na grubego
zwierza. Dopiero w latach szeædziesi¹tych dwudziestego stulecia myliwski rewir przekszta³cony zosta³
w Park Narodowy Ranthambhore. Dekadê póniej
pierwszy zarz¹dca rezerwatu, Fateh Singh Rathore,
przesiedli³ mieszkañców wiêkszoci wiosek z obszaru parku poza jego granice. Ów krok, choæ drastyczny i le oceniany przez okoliczn¹ ludnoæ, wyszed³
na zdrowie najpotê¿niejszym mieszkañcom zielonej
kniei - tygrysom. Populacja drapie¿nych kotów siêga³a wtedy prawie piêædziesiêciu osobników. Niestety, tak wysoka liczebnoæ wspania³ych zwierz¹t nale¿y do przesz³oci. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych tygrysy zaczê³y znikaæ. K³usownicy coraz mielej przekraczali granice rezerwatu w pogoni za cennymi trofeami. W rezultacie tygrysia populacja zmala³a do zaledwie piêtnastu zwierz¹t. Znany dziennikarz, pisarz i filmowiec Valmik Thaphar ju¿ od æwieræwiecza filmuje, fotografuje i opisuje w ksi¹¿kach
wspania³e koty z Ranthambhore. Wraz z dokumentalistami BBC Valmik pod¹¿a tropami tygrysicy zwanej W³adczyni Jezior. W ci¹gu ostatnich piêciu lat samica wyda³a na wiat i wykarmi³a dwa mioty koci¹t,
co stanowi jedn¹ pi¹t¹ ca³ej populacji tutejszych tygrysów. Ale natura nie nagradza swych dzieci za zas³ugi dla gatunku. Walka o terytorium jest nieod³¹czn¹ czêci¹ bytu ka¿dego drapie¿cy. Wa¿niejsz¹ nawet od wiêzi rodzinnych. W³adczyni ju¿ wkrótce mo¿e
zostaæ zdetronizowana przez w³asn¹ córkê Machli.
Czy m³oda samica bêdzie równie dobr¹ ³owczyni¹ i
matk¹ jak Pani Jezior? Od tego w znacznej mierze
zale¿y przysz³oæ tygrysów z Ranthambhore. Ale decyduj¹c¹ rolê odegraj¹ ludzie. Na obrze¿ach rezerwatu ¿yje dziewiêædziesi¹t tysiêcy wieniaków hoduj¹cych dwakroæ wiêksz¹ liczbê byd³a domowego. Soczysta zieleñ parku kusi i ludzi, i ich stada. Podobnie
dzieje siê w ca³ych Indiach. Oko³o dwóch i pó³ tysi¹ca indyjskich tygrysów przegrywa ostatnie starcie z
ponad miliardem Hindusów. Emisja drugiego odcinka - we wtorek, 17 lutego o tej samej porze.

dzieje siê ze zmys³em równowagi w sytuacjach ekstremalnych, np. w stanie niewa¿koci, a tak¿e dlaczego g³ony koncert rockowy potrafi wprawiæ publicznoæ w stan prawdziwej euforii. Wspó³czeni ludzie ¿yj¹ w nieustannym ha³asie, jednak wiêkszoæ
dwiêków prawie nie dociera do naszej wiadomoci. S¹ jednak i takie, które nas niemal przeszywaj¹ i
maj¹ ogromny wp³yw na nasz stan psychiczny. Ka¿dy dwiêk jest wywo³ywany przez niewielkie drgania
cz¹steczek powietrza wokó³ nas, a uszy dysponuj¹
niezwyk³ym systemem wy³awiania tych fal rozchodz¹cych siê w powietrzu. Nasi praprzodkowie w dzieñ
u¿ywali oczu, noc¹ polegali na s³uchu. Pewnie dlatego zmys³ ten nawet we nie wychwytuje odg³osy stanowi¹ce oznakê niebezpieczeñstwa. Dochodz¹ce z
zewn¹trz dwiêki mog¹ te¿ wp³ywaæ na treæ naszych
marzeñ sennych. Rytmicznie powtarzane dwiêki to
najprostsza forma muzyki. Poprzez muzykê cz³owiek
wyra¿a ca³¹ gamê w³asnych emocji i wp³ywa na uczucia innych. Ulubiony utwór mo¿e uruchomiæ w naszym mózgu orodki przyjemnoci, tak samo jak jedzenie czy seks. Aby doznaæ maksymalnego dzia³ania dwiêków, musz¹ one jednak - bez wzglêdu na
rodzaj - spe³niaæ jeden warunek: byæ odpowiednio
g³one, siêgaæ 90 decybeli, gdy¿ dopiero wtedy wprawiaj¹ nas w stan euforii. Taka reakcja zwi¹zana jest
z funkcjonowaniem zmys³u równowagi. Niestety, po
pewnym czasie tak g³one dwiêki powoduj¹ trwa³e
uszkodzenie narz¹du s³uchu. S³uch rozwija³ siê u
naszych praprzodków razem ze zmys³em równowagi i zapewne dlatego narz¹dy równowagi umiejscowione s¹ g³êboko w uchu wewnêtrznym. A poruszanie siê na dwóch nogach to nie lada wyzwanie. Wymaga wiadomoci ruchu ka¿dego centymetra naszego cia³a, abymy nie upadli. W utrzymaniu równowagi niezwykle pomocny okazuje siê te¿ wzrok.
Gdy zamkniemy oczy, np. stoj¹c na jednej nodze,
bardzo szybko zaczynamy siê chwiaæ. Nasz zmys³
równowagi jest bowiem niezwyk³ym po³¹czeniem
narz¹du s³uchu, g³êbokiego czucia miêni koñczyn
oraz wzroku. Ale nawet w warunkach ekstremalnych,
np. w kosmosie, ludzkie cia³o szybko przystosowuje
siê do nowej sytuacji. To ostateczne zwyciêstwo zmys³ów: przetrwaæ w rodowisku, do funkcjonowania w
którym zmys³ równowagi nigdy nie zosta³ przygotowany. Powtórzenie
tego odcinka - w sobotê, 14
lutego, o godz. 8.50

TVP 2, pi¹tek, 13.02.2004 godz. 19.00
Si³a zmys³ów. S³uch i równowaga
Serial dokumentalny, Wielka Brytania 2003
W tym odcinku cyklu o funkcjonowaniu i roli naszych
zmys³ów jest mowa o procesach, jakie zachodz¹ w
naszych uszach i o tym, jak w procesie ewolucji rozwija³ siê system maleñkich rurek kostnych, jam i torebek, którym zawdziêczamy s³uch i zdolnoæ utrzymywania równowagi. Widzowie dowiedz¹ siê te¿, co
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Nasze konkursy

Dzieñ Ziemi 2004

Min¹³ termin nadsy³ania prac w konkursie dla nauczycieli Synantropizacja, najciekawszy scenariusz nades³a³a Ma³gorzata Janaszkiewicz, nauczycielka przyrody, która otrzymuje Zielony pakiet (ksi¹¿ka ze
scenariuszami, kaseta video, p³yta CD, plansze),
Ekologiê mieszczucha po raz drugi oraz cztery
ksi¹¿ki z serii Ekologik. Interaktywne metody nauczania przyrody, nagrody przelemy poczt¹. Scenariusz
ukarze siê w kolejnym numerze Edukacyjnego Kameleona. Gratulujemy!

Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju rozpoczê³a
przygotowania do organizacji obchodów Miêdzynarodowego Dnia Ziemi 2004 na terenie woj. £ódzkiego. Na pocz¹tku stycznia odby³y siê dwa warsztaty dla nauczycieli
zainteresowanych organizacj¹ obchodów na terenie szko³y. Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem centralnych
obchodów. Planujemy nastêpuj¹ce dzia³ania
 pokazy filmów fabularnych o tematyce ekologicznej
dla ró¿nych grup wiekowych, nauczyciele do filmów
otrzymaj¹ scenariusze zajêæ, które bêd¹ mogli przeprowadziæ w szkole na podstawie filmu.
 Warsztaty na specjalne okazje (a konkretnie na Dzieñ
Ziemi :-)
 Warsztaty Bli¿ej Europy dla nauczycieli
 Wydarzenie plastyczne Mandala z naturalnych surowców.
 Wydarzenie plastyczne Wy¿yæ siê  plakat z rolki.
 Pokazy slajdów  pere³ki przyrodnicze: £odzi, województwa, Polski, Europy
 Europa ca³a w kwiatach czyli happening kwiatowy.
 Wystawa fotograficzna zdjêæ dzikie przyrody
 Wystawa plakatów promuj¹cych ekorozwi¹zania z
teneu UE, warte zainteresowania w Polsce
 Koncerty, happening teatralno-taneczny oraz pokazy
rzemios³a artystycznego: pokaz robienia papieru czerpanego, wyplatania wikliny, uk³adania bukietów, wykonanie
i odbijanie szablonów na koszulkach i torbach.
Zapraszamy do wspó³pracy, przesy³ania swoich pomys³ów. Spotkania dot. przygotowañ odbywaj¹ siê we wtorki
o godz. 16.30 w siedzibie FEER, ul. Wiêckowskiego 33

Zakoñczy³ siê równie¿ Konkurs z Biedronk¹ w roli
g³ównej, zwyciê¿czyni¹ zosta³a Paulina Kamierczak z klasy VI g ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Ozorkowie. Wiersz Biedronka autorstwa Pauliny drukujemy nizej. Nagrodê - zestaw ksi¹¿ek przelemy poczt¹. Gratulujemy.
Min¹³ termin nadsy³ania prac plastycznych oraz dokumentacji konkursu dystrybucyjnego Zielona butelka. Uroczyste rozstrzygniêcie oraz rozdanie nagród odbêdzie siê 30 stycznia 2004 r. w Sali Konferencyjnej, ul. Wiêckowskiego 33. Wiêcej informacji o
konkursie i zwyciêzcach w kolejnym numerze Edukacyjnego Kameleona
Konkurs na scenariusz o odpadach
Uwaga! W dalszym ci¹gu czekamy na scenariusze,
konspekty i opisy zajêæ dotycz¹ce szeroko pojêtej
tematyki odpadowej. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone zestawem ksi¹¿ek o tematyce ekologicznej.
Na scenariusze czekamy do 29 lutego 2004 r.
Prace w formie elektronicznej (dyskietka, CD) nale¿y przes³aæ na adres Orodka Dzia³añ Ekologicznych
ród³a, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310, 90-734 £ód
lub e-mailem: edukacja@feer.edu.pl

Biedronka
Siedzi na listku biedronka,
Wygrzewa siê w blasku s³oñce.
Na skrzyd³ach ma kropek siedem.
Co one znacz¹? Nikt nie wie!
Przyszed³ Andrzejek m¹drala
I tak siê zaraz Przechwala:
Ile ma kropek na grzbiecie,
tyle tal ¿yje na wiecie 
Biedronak to us³ysza³a,
Szeroko siê rozemia³a
Wpadaj¹c w nastrój weso³y
rzek³a: Siedem lat, idê do szko³y!
Paulina Kamierczak, kl. VI g
Szko³a Podstawowa nr 5 w Ozorkowie

str. 16

Spis treci
Aktualnoci i ciekawostki .......................................... 1
Konferencje, programy, akcje .................................... 5
Szkolenia, warsztaty ................................................. 7
Konkursy ................................................................... 8
finanse .................................................................... 10
W inetrnecie ............................................................ 11
Publikacje ................................................................ 11
Muzea, wystawy ...................................................... 12
W telewizji ............................................................... 12
Nasze konkursy ....................................................... 16
Dzieñ Ziemi 2004 .................................................... 16

Dodatki do Edukacyjnego Kameleona

Razem z numerem szko³y otrzymuj¹ p³ytê CD wydan¹ przez WWF oraz ODE ród³a w ramach kampanii Egzotyczni wiêniowie zawieraj¹c¹ m.in. filmy
dokumentalne o handlu zwierzêtami objêtymi Konwencj¹ Waszyngtoñsk¹ oraz scenariusze zajêæ o tej tematyce, ponadto przesy³amy ulotki tej kampanii oraz
archiwalny (2/2003) numer ¯yj¹cej Planety czasopisma wydawanego przez WWF Polska.

Edukacyjny Kameleon

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

edukacyjny kameleon styczen 2004

