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„Od edukacji do rozwoju zrównoważonego”
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

działające w Ełku. Zaczęło swą działalność w 2001
roku, jako przedsięwzięcie realizowane przy Ełckim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ale korzeniami
sięga roku 1992 – reformy samorządowej i rozważań
Roman Paczkowski
dyrektor Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku
prezes Ełckiego
Stowarzyszenia Ekologicznego

Mijają kolejne akcje, seminaria, konferencje,
festyny. Są wręczane nagrody w kolejnych konkursach.
Niegdyś realizowane często na „wariackich papierach”
działania nabrały patyny, zyskały na znaczeniu,
weszły do stałego kalendarza wydarzeń ważnych dla
lokalnej społeczności. Możliwe, że gdyby któregoś
z nich nagle zabrakło, wywołałoby to zdziwienie,
może nawet w niektórych kręgach oburzenie. To
wielki sukces wszystkich tych, którzy na początku lat
dziewięćdziesiątych wzięli się za edukację ekologiczną,
czasami nie do końca wiedząc jak ją prowadzić. Wiedza
i umiejętności przychodziły wraz z doświadczeniem.
Edukacja ekologiczna okrzepła, zinstytucjonalizowała

nad tym, co uczynić z możliwościami, które ona
przyniosła. Od września 2005 roku Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku jest samodzielną placówką
oświatową

aktywnie

wspieraną

organizacyjnie

i finansowo przez Urząd Miasta w Ełku i Starostwo
Powiatowe w Ełku.
Widokówki z tego miasta podpisywane były niegdyś
„Ełk-stolica Mazur”, dziś wielu w Polsce nie wie, że Ełk
właśnie na Mazurach leży. W PRL-u miasto położone
wśród lasów i jezior, wbrew logice kreowano na lokalny
ośrodek przemysłowy. W roku 1992 państwowe
firmy „padały jak muchy”, a miasto było zaniedbane
i zapomniane. Wtedy właśnie pojawiła się grupa ludzi,
wspierana przez nowowybrane władze samorządowe
miasta, która uznała, że miasto powinno wykorzystać
potencjał dany mu przez naturę. Zwrócono się
w stronę ekologii i wkrótce powstał program „Ełk

się, wypracowane zostały procedury jej finansowania.

– miasto ekologiczne”. Podjęto próbę oceny sytuacji

Województwo Warmińsko-Mazurskie i działania

i określenia strategicznych celów rozwoju miasta.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Początkowo nieformalna grupa mieszkańców w 1994

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie mogą być tutaj

roku zawiązała i zarejestrowała Ełckie Stowarzyszenie

wzorcowym przykładem. Działają tu centra edukacji

Ekologiczne. Jego głównym zadaniem było, tak

ekologicznej, obecnie jest ich pięć i pokrywają swoim

i jest obecnie budowanie społecznego poparcia dla

zasięgiem cały obszar województwa. Każde z nich jest

proekologicznych przedsięwzięć realizowanych przez

inne, wyrosłe i dostosowane do lokalnej specyfiki.

władze samorządowe. Członkowie Stowarzyszenia

Jednym z nich jest Centrum Edukacji Ekologicznej

czynnie zaangażowali się w Program na rzecz
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Ochrony Środowiska. Program realizowany był przez

Po reformie administracyjnej kraju Ełk znalazł się

władze samorządowe miasta w latach 1995-1997 przy

w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.

wsparciu Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Warszawy

Praktycznie jednocześnie rozpoczęła się współpraca

i Instytutu na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnych

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

z Vermont w USA. Efektem programu była jedna

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Między innymi

z pierwszych w Polsce lokalna strategia rozwoju

dzięki wsparciu Funduszu możliwe było podjęcie

zrównoważonego miasta. Jej największą wartością

działań, które w efekcie, w roku 2005 doprowadziły

było to, że została stworzona w dużej mierze przez

do powstania Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

samych mieszkańców, którzy realia życia w swoim
mieście znają najlepiej. Potem, w latach 1997-1998
przyszedł projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców
miasta”, który wygrał konkurs organizowany przez
Regionalne Centrum Środowiskowe na Europę
Środkową i Wschodnią w Budapeszcie i został
zrealizowany za amerykańskie pieniądze. Dzięki
nim zaczęto wydawać biuletyn: „E3 Ełk-EkologiaEkonomia”. Zorganizowano zbiórkę makulatury
w ełckich szkołach i instytucjach samorządowych.
Zorganizowano szereg spotkań z mieszkańcami
miasta, na których dyskutowano o problemach,
z którymi się ono boryka. Obok edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży, kolejnym zadaniem Stowarzyszenia
stało

się

budzenie

świadomości

obywatelskiej

mieszkańców miasta, kształtowanie aktywnej postawy
wobec otaczających problemów, wypieranie postaw
roszczeniowych typu: „mnie się należy”. Równolegle
kontynuowano współpracę z Instytutem z Vermont.
Wspólnie z nim i z Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku zrealizowano Program Edukacji
Ekologicznej „Krąg”. Amerykanie przekazali swoją

jako samodzielnej placówki oświatowej dysponującej
wspaniałą bazą lokalową i dydaktyczną.
Na siedzibę Centrum władze Ełku przeznaczyły
nowy budynek położony nad jeziorem. Poza nim,
ludźmi i ich doświadczeniem nie było nic. Ludzie
pracujący w Centrum, siedzieli na krzesłach, które
pozostały po wizycie Papieża Jana Pawła II w Ełku,
przy ławie którą ktoś przyniósł z domu, otoczeni
kartonami

pełnymi

edukacyjnych.

książek

Palącym

i

materiałów

zadaniem

stało

się

wyposażenie budynku i wypełnienie go treścią.
Szybko zdobyto dotację z Narodowego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie, nadal wsparcia udzielał WFOŚ i GW
w Olsztynie, projekt: „Młodzieżowa Agenda 21” wygrał
konkurs organizowany przez Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce. Dzięki pozyskanym
pieniądzom wyposażono budynek i zakupiono
sprzęt

oraz

pomoce

dydaktyczne.

Pierwszy

realizowany w nowej siedzibie projekt wzbudził
takie zainteresowanie, że paradoksalnie trzeba było

wiedzę i umiejętności w zakresie pisania programów i

z niej wyjść i by pomieścić wszystkich uczestników

scenariuszy oraz prowadzenia zajęć z zakresu edukacji

podejmowanych

ekologicznej. Zainteresowanie było duże, dlatego

gimnastyczne

w 1998 zorganizowano „Wojewódzkie Forum Edukacji

szkoły. Marzenia stały się rzeczywistością. Był to

Ekologicznej”, wtedy jeszcze było to województwo

jednocześnie radosny i niebezpieczny moment. Mimo

suwalskie. Ta inicjatywa kontynuowana jest do dziś.

zewsząd płynących pochwał, udało się uniknąć

W 2006 roku odbyła się piąta edycja forum pod hasłem:

samozadowolenia.

„Edukacja ekologiczna w Zjednoczonej Europie”.

że przetrwanie Centrum zależy od nowych pomysłów



działań
użyczone

wykorzystywano
przez

Dominowała

sale

zaprzyjaźnione

świadomość,
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i skuteczności ich wdrażania. Przyszedł projekt

realizowało działania w Niemczech, na Litwie,

„Recykling w każdej szkole i przedszkolu”. Przeszło

Ukrainie i w Czechach. Jest wraz z organizacjami

przez niego siedem tysięcy osób. Teraz rozmawiając

z ośmiu krajów Europy członkiem „Międzynarodowej

z kimkolwiek, nie trzeba przekonywać, że segregacja

Sieci na rzecz Rozwoju Zrównoważonego”. Wymieniać

odpadów, ich powtórne wykorzystanie są jedynym

doświadczenia przyjeżdżają do Ełku goście z krajów

właściwym rozwiązaniem, każdy już o tym wie.

Europy środkowej i wschodniej. W CEE gościli

Równocześnie trwały prace nad ofertą edukacyjną

Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Bułgarzy, Rosjanie,

Centrum. Obecnie proponuje ono chętnym grupom
około dwudziestu scenariuszy czterogodzinnych
zajęć, tematyką poruszających wszystkie obszary
edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Centrum
dysponuje

grupą

stałych

współpracowników

z olbrzymim doświadczeniem i umiejętnościami,
pracującymi w dobrze wyposażonym budynku.
Można w nim zrealizować praktycznie każdy pomysł.
Jest tutaj wszystko, począwszy od komputerów
z dostępem do internetu, poprzez mikroskopy
i stereoskopy, a na pszczelim ulu skończywszy.
Po ogłoszeniu oferty we wrześniu, w październiku
zarezerwowane są już wszystkie terminy do końca
czerwca roku następnego. W Centrum regularnie
odbywają się wystawy, seminaria, konferencje, festyny
skierowane do nauczycieli-animatorów edukacji
ekologicznej oraz do mieszkańców miasta i regionu.
W siedzibie CEE zorganizowano „Muzeum Jeziora”.
Na powierzchni około 1 ha powstaje ogólnodostępny
park z elementami ogrodu botanicznego. Znajdą się
w nim ścieżki dydaktyczne przybliżające przyrodę
Mazur. Na etapie planowania i poszukiwania środków
do realizacji jest projekt organizacji na bazie Centrum
ośrodka promocji alternatywnych źródeł energii.

Niemcy i Szwedzi. Członkowie Stowarzyszenia,
współpracownicy CEE, w miarę zdobywania nowych
doświadczeń, poszerzania swojej wiedzy, zdobywają
szersze spojrzenie na procesy dziejące się obecnie
w naszym kraju, śledzą ich przebieg w swoim mieście
i regionie. Coraz więcej miejsca w prowadzonej
przez nich edukacji ekologicznej zajmuje edukacja
dla zrównoważonego rozwoju. Zdają sobie sprawę,
że edukacja musi być uzupełniona działaniami
skierowanymi

do

wszystkich

mieszkańców

miasta i regionu, również do lokalnych polityków.
Wychowaniu przyszłych pokoleń, musi towarzyszyć
współkształtowanie

lokalnej

rzeczywistości,

współudział w wybieraniu kierunków rozwoju, branie
odpowiedzialności

za

rozwiązywanie

lokalnych

problemów. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
powoli staje się miejscem gdzie nie tylko odbywają się
zajęcia z dziećmi i młodzieżą, seminaria i konferencje,
gdzie odbywają się wystawy, gdzie gromadzony
jest księgozbiór o tematyce ekologicznej i powstaje
baza informacji na temat środowiska regionu
i sposobów nim zarządzania. Centrum Edukacji
Ekologicznej staje się zaczynem lokalnego ośrodka
rozwoju zrównoważonego-miejscem promowania
tej drogi rozwoju, lobbingu na jej rzecz, budowania

Bagaż doświadczeń zgromadzony przez Ełckie

przekonania, że jest to najwłaściwsza droga rozwoju.

Stowarzyszenie Ekologiczne jest olbrzymi. Wiele

To kolejne wyzwania pojawiające się przed Ełckim

z nich związanych jest z organizacją i prowadzeniem

Stowarzyszeniem Ekologicznym i Centrum Edukacji

Centrum Edukacji Ekologicznej. ESE stało się

Ekologicznej w Ełku.

cenionym partnerem przy realizacji projektów o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie

Roman Paczkowski
dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
prezes Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego
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Wykaz działań zrealizowanych od powstania CEE
do chwili obecnej
1 września 2005 roku – 31 października 2006 roku

2005 r.
• 17.09. – Akcja „Sprzątanie Świata 2005” – 2000 uczestników
• 21.10 – Otwarcie Muzeum Jeziora
• Październik – Wydawnictwo pt: „Muzeum Jeziora”
• 21.10. – Prelekcja dr Lecha Pietrzaka: „Walory przyrodnicze
i turystyczne mazurskich jezior”
• 21-22.10. – Festyn: „580 drzew na 580-lecie Ełku”
• 21-22.10. – Plener rzeźbiarski:
„Mieszkańcy Mazurskich Jezior”
• 28.11. – Konferencja – „Przyjazne energie Mazur”
• Listopad – Akcja: „Ratujmy Kasztanowce!”

2006 r.
• 30.01 – 03.02 Zimowisko
• 17.02. – Seminarium: „Przyroda i historia na szlaku
wodnym Ełk – Elbląg” – D. Miliszewski, A. Szmurło
• 28.01. i 11.02. – Seminarium: „Sztuka autoprezentacji”
– prow. dr hab. S. Czachorowski
• 13.01. – Warsztaty: „Projekty z zakresu edukacji
ekologicznej i potencjalne źródła ich finansowania”

• 30.03. – Organizacja finału konkursu „Ekolider”
oraz obchodów 10-lecia BOŚ
• 21.04. – „Wiosenne Sprzątanie Mazur 2006”
• 27.04. – Finał „Śmieciokonkursu” – „Bal Ekologa”
• 05.06. – Program na rzecz rozwoju zieleni w mieście
– „Ełk ogrodem Mazur”.
• 06.05. – Seminarium: „Prezentacja walorów
przyrodniczych i oferty edukacyjnej Narwiańskiego Parku
Narodowego”
• 18.05. – Festyn: „Agroturystyka – Cudze chwalicie...”
• 26.05. – 27.05. V Forum Edukacji Ekologicznej „Edukacja
Ekologiczna w Zjednoczonej Europie”
• 30.05. – Teatr kukiełkowy – przedstawienie dla dzieci
„Kubuś Puchatek”
• 05.06. – Finał konkursu „Z ekologią za pan brat”
• 16.06. – 18.06 – Impreza sportowa propagujący ekologiczny
i zdrowy tryb życia
• 22.06. – 25.06 Plener rzeźbiarski „Natura i Kultura”
• 25.06. – Festyn: „Dzień Bociana”
• 14.09. – 14.10. – Wystawa Białowieskiego PN.

• 25.06. – Konkurs „Portret Przyrody Mazurskiej – Wiosna”

• 16.09. – „Sprzątanie Świata 2006”

• 25.06. – Konkurs „W krainie bociana”

• 22.09. – „Jesienny Ogród Poetycki”
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Działania w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku
okres od 1 września 2005 roku do 31 października 2006 roku
Działania, które złożyły się na program edukacyjny realizowany w Centrum Edukacji Ekologicznej można podzielić na dwie
grupy: działania cykliczne odbywające się co roku oraz projekty edukacyjne tzw. wiodące w danym roku. W celu upowszechnienia
i powielenia projektów, ich realizacja zwykle jest poprzedzona cyklem warsztatów dla nauczycieli z całego woj. warmińskomazurskiego i części podlaskiego.

Działania cykliczne
Akcja „Wiosenne Sprzątanie Mazur”
Organizatorami było Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśnictwo Ełk
w Mrozach, Urząd Miasta w Ełku oraz Starostwo Powiatowe
w Ełku. Zadaniem akcji było zaangażowanie jak największej
ilości osób, głównie młodych i poprzez sprzątanie Ełku
i otaczających terenów, uświadomienie im konieczności dbania
o otaczające nas środowisko naturalne. Ukazanie im prostej
prawdy, że to jak wygląda miejsce naszego zamieszkania, a co
za tym idzie jak jesteśmy postrzegani przez odwiedzających
nasze miasto i region zależy w głównej mierze od nas.



Akcja, jak co roku spotkała się dużym zainteresowaniem
głównie ze strony ełckich placówek oświatowych. Akcja miała
miejsce 21 kwietnia 2006 roku w piątek. Grupa płetwonurków
z klubu „Humbak” sprzątała w sobotę 22 kwietnia. Obok
grup

z

przedszkoli,

szkół

podstawowych,

gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych w akcji wzięły udział grupy
ze świetlic osiedlowych prowadzonych przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci oraz grupa młodzieży wraz z instruktorami
z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, grupa
z ośrodka „Caritas”. Łącznie w akcji wzięło udział 1700 osób.
Akcję zakończyły ogniska z kiełbaskami.
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IX edycja konkursu „Śmieciosztuka”
Tegoroczny „Śmieciokonkurs” odbył się pod hasłem:
„Śmieć też może być piękny”. W konkursie wzięło udział 36
uczestników. Decyzją Komisji Konkursowej z dnia 26 kwietnia
2006 roku przyjęto 36 prac konkursowych, które spełniły pod
względem formalnym wszystkie wymagane warunki.
Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac
i postanowiła przyznać nagrody:

Miejsce

Nazwisko i Imię

Szkoła

1.
2.

Brzozowska Monika
Charubin Josnna

SP z oddział. int. Gąski
SP nr 2 w Ełku

3.

Chojnowska Jolanta

SP nr 3 w Ełku

4.

Ficek Patrycja

SP nr 4 w Ełku

5.

Gaładyk Emilia

ZSS nr 4 w Ełku

6.

Gniedziejko Patrycja

SP nr 2 w Ełku

7.

Gwóźdź Kinga

SP nr 2 w Ełku

8.

Izbicka Aneta

SP w N. W. Ełckiej

9.

Kaczanowska Ania

SP z oddział. int. Gąski

10.

Kalisz Mateusz

Sp nr 9 w Ełku

11.

Kapla Sylwia

SP w N. W. Ełckiej

12.

Klepadło Paulina

Sp nr 9 w Ełku

13.

Kobus Marlena

SP w N. W. Ełckiej

14.

Kondratowicz Martyna

SP nr 7 w Ełku

Ełku, Nadleśnictwem Ełk w Mrozach i Starostwem Powiatowym

15.

Kosakowska Izabela

SP w N. W. Ełckiej

w Ełku.

16.

Koszczuk Emilia

SP w N. W. Ełckiej

17.

Lewczuk Barbara

18.

Lewoc Urszula

SP nr 9 w Ełku

19.

Milewska Aleksandra

SP z oddział. int. Gąski

20.

Milewska Ania

21.

Młodzianowska Aleksandra

SP nr 7 w Ełku

22.

Muczyńska Kinga

SP nr 5 w Ełku

23.

Nazdrowatów Adam

ZSS nr 4 w Ełku

24.

Oszmian Matryna

SP nr 3 w Ełku

miasta Ełk oraz obszary leśne Nadleśnictwa Ełk. Przedszkola

25.

Pilecka Katarzyna

ZSS nr 4 w Ełku

26.

Potocka Karolina

SP nr 3 w Ełku

oraz Bursa sprzątały teren dookoła własnych placówek. Wzięła

27.

Purwin Ania

SP nr 4 w Ełku

28.

Sołtys Michalina

SP nr 7 w Ełku

29.

Stolarska Monika

SP nr 2 w Ełku

30.

Supińska Paula

SP nr 2 w Ełku

31.

Sztender Adrianna

SP nr 2 w Ełku

32.

Wiszyńska Martyna

SP Kalinowo

33.

Wiśniewska Sonia

SP nr 3 w Ełku

34.

Wysocka Magdalena

SP nr 3 w Ełku

35.

Zajączkowska Maria

36.

Żywalewska Joanna

SP nr 7 w Ełku

Akcja
„Sprzątanie Świata 2005”
Akcja miała miejsce 16 września w piątek. Organizatorem
akcji na terenie Ełku było jak co roku Ełckie Stowarzyszenie
Ekologiczne,

Centrum

Edukacji

Ekologicznej

w

Ełku

we współpracy z p. Romanem Gorczycą z Urzędu Miasta w

Ze środków pozyskanych od Prezydenta Miasta Ełku
i Starostwa Powiatowego w Ełku zostały zakupione worki
na śmieci, rękawice ochronne oraz chleb i kiełbaski
na spotkania przy ogniskach kończących akcję. Nadleśnictwo
Ełk dostarczyło drewna, a przygotowaniem ognisk zajęli się
uczniowie Zespołu Szkół nr 2.
Sprzątanie objęło swym zasięgiem tereny należące do

w nim udział zwyczajowa liczba uczestników-około 2000 osób.
Pracowano w 59 grupach. W akcji uczestniczyły przedszkola,
siedem szkół podstawowych, cztery gimnazja i sześć szkół
średnich działających w Ełku. W akcji wzięły również grupy
z Miejskiego Ośrodka Sportu oraz Klub Płetwonurków
„Humbak”. Płetwonurkowie porządkowali dno rzeki Ełk
(przy moście ul. Kilińskiego) oraz dno jeziora między mostem
a stanicą PTTK.
Podobny przebieg miała akcja „Sprzątanie Świata 2006”,
która odbyła się również w piątek 15 września 2006 roku.
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Projekty wiodące w roku 2006
Projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą”
• Wzbudzanie chęci i motywacji do działania na rzecz
ochrony środowiska przyrodniczego.
• Nauka ekologicznego życia we własnym domu.
• Tworzenie nowych wzorców zachowań
Treści programowe:
• poznajemy swoje środowisko,
• monitoring środowiska
• gospodarka odpadami,
• wodzie wiem wszystko,
• ptaki w naszym otoczeniu
• rośliny wokół nas
W ramach projektu odbywały się zajęcia w Centrum
wg programu edukacji ekologicznej przygotowanego przez
Małgorzatę Russek, Reginę Merchelską oraz Katarzynę
Uściłowicz-nauczycielki, trenerki edukacji ekologicznej z
wieloletnim doświadczeniem. Projekt realizowany był w
formie regularnych zajęć w ciągu całego roku 2006 w wymiarze
8 godzin tygodniowo dla grup dzieci i młodzieży z terenu
objętego działalnością Centrum.

• mój dom a środowisko

Cele projektu:
•

Uświadomienie dzieciom i młodzieży ich wpływu na

stan środowiska w miejscu zamieszkania.
•

Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna.

•

Rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby reagowania

na problemy środowiska naturalnego.
Treści zawarte w programie zapewniają uczniom poznanie
i pogłębienie wiadomości z zakresu ekologii. Zostały tak
dobrane, aby zawsze były ciekawe, pobudzały uczestników do
myślenia, obserwowania, a także do działania.
W zajęciach brały udział grupy głównie ze szkół ełckich,
jednak częstymi gośćmi były dzieci z sąsiednich powiatów.
Szkoły uczestniczące w zajęciach:
• Gołdap: Szkoła Podstawowa nr 3
• Ełk: Szkoła Podstawowa nr 5, SP nr 7, SP nr 4, Gim. nr 1,
Gim. nr 4, Gimnazjum Specjalne SBMB, Przedszkole „Ekoludki”, Przedszkole nr 8, Zespół Szkół Specjalnych
• Prostki: Szkoła Podstawowa
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• Chełchy: Zespół Szkół Samorządowych
• Stare Juchy: Gimnazjum , Szkoła Podstawowa
• Giżycko: Zespół Szkół nr 1
• Gołdap: Szkoła Podstawowa nr 2
• Olecko: Zespół Szkół w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 2
w Olecku

www.cee.elk.edu.pl

o proponowany program powinno być ukształtowanie
takich uczniów, którzy nie będą bezmyślni, samolubni
i konsumpcyjni wobec przyrody. Uczniów, którzy będą mogli
skutecznie przekazywać osobom starszym wzorce zachowań
proekologicznych.

Ogółem w zajęciach w okresie od 1 września 2005 roku
do czerwca 2006 roku wzięło udział: 81 grup - około 1.800
uczniów.
Preferowanymi metodami pracy w realizacji zagadnień
ekologicznych są metody aktywizujące, w których uczeń angażuje
się i twórczo rozwiązuje problemy. Na jednych zajęciach można
wykorzystać kilka metod wzajemnie się uzupełniających,
podnoszących atrakcyjność zajęć i stwarzających uczestnikom
okazję do większej aktywności.
Realizacja programu zapewnia satysfakcję uczestnikowi
i nauczycielowi. Efektem edukacji ekologicznej w oparciu

Muzeum Jeziora

roślin i zwierząt zamieszkujące mazurskie jeziora. Na stałą
ekspozycję składają się pięć akwariów na dwóch poziomach:
akwarium o pojemności 1.152 litry, dwa akwaria o pojemności
570 litrów oraz dwa akwaria o pojemności 720 litrów. Cała
instalacja znajduje się w hollu budynku. Akwariom towarzyszą
plansze tematyczne: strefy ekologiczne w jeziorze, czynniki
kształtujące jezioro, zarastanie jeziora, sukcesja jeziora- ciąg
harmoniczny i dysharmoniczny, typy litoralu jeziornego.

Zadaniem projektu jest przybliżenie zagadnień związanych
z jednym z głównych walorów Mazur jakim są Jeziora. Projekt
realizowano w dwóch równoległych płaszczyznach:
– poprzez zajęcia warsztatowe skierowane do nauczycieli,
młodzieży i dzieci,
– poprzez instalację w budynku Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku ekspozycji dotyczącej ekologii i
walorów przyrodniczych mazurskich jezior.
W trakcie zajęć i spotkań skierowanych zarówno do
dorosłych jak i młodzieży szkolnej, uczestnicy poznali
genezę jezior, ich rodzaje, jeziorne ekosystemy, gatunki

Zadanie zrealizowane we współpracy: merytorycznej
z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie oraz
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz finansowej
z Urzędem Miasta w Ełku, Starostwem Powiatowym w Ełku
i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
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Projekt: „580 drzew na 580 - lecie Ełku”
W dniach 21-22 października 2005 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się festyn z okazji 580-lecia

• plener rzeźbiarski „Mieszkańcy mazurskich jezior”
W ramach akcji instytucjom, placówkom oświatowym,

miasta. W ramach festynu miały miejsce:

wspólnotom mieszkaniowym przekazano około 1000 sadzonek.

• odczyt dotyczący historii Ełku

Na terenie CEE uroczyście posadzono drzewka rozpoczynając

• prezentacja „Walory przyrodnicze i turystyczne

akcje na terenie całego miasta. Drzewka posadzili: Poseł

mazurskich jezior”
• oficjalne otwarcie Muzeum Jeziora w budynku CEE

na Sejm RP Adam Puza, Starosta Ełcki Tomasz Andrukiewicz,
Prezydent Ełku Janusz Nowakowski.

Konferencja „Przyjazne energie Warmii i Mazur”
28 Listopada 2005r w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku odbyła się, pod patronatem Starosty Ełckiego oraz
Prezydenta Miasta Ełk, konferencja poświęcona projektom
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i lokalnej
kogeneracji. Wykazano ich efekty ekonomiczne i ekologiczne
w gminach województwa warmińsko – mazurskiego.
Głos zabrali:
• Projekt „Centrum Promocji Alternatywnych Źródeł
Energii” – Roman Paczkowski

• PEC Pisz największa ekoinwestycja Warmii i Mazur
– Dyrektor Henryk Poślednik PEC Pisz
• Kompleksowa termomodernizacja – istotny element
oszczędzania energii - Edward Licznerski
Przykłady wdrożeń z wykorzystaniem pomp ciepła;
uzyskane efekty eksploatacyjne i ekologiczne.
• Ośrodki Pomocy Społecznej w Olsztynku i Nowej Wsi
Ełckiej
• Szkoły w Cedrach Wielkich i Małych

• Wprowadzenie do tematyki – prof. Brunon J.Grochal, IMP
PAN Gdańsk, kierownik projektu CLEANERPAS

• Odzysk ciepła z wentylacji - przykłady wdrożeń – (Dospel
Częstochowa)

• Plan zaopatrzenia gminy w energię - jego rola i znaczenie
we wdrażaniu energii odnawialnej i kogeneracji w gminie;
paszporty energetyczne budynków – dr inż. Tadeusz Żurek

• Lokalne przedsiębiorstwo multienergetyczne na
przykładzie projektu „Centrum Paliwowo- EnergetycznoOleochemiczne” – dr hab. A. Vogt Uniwersytet Wrocławski

Wdrożenia projektów wykorzystania biomasy w gminie przykłady wdrożenia kotłowni na biomasę:

• Źródła finansowania lokalnej ekoenergetyki i kogeneracji
w gminach – (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

• Kotłownia w gminie Łukta – w imieniu Jana Leonowicza
wójta gm. Łukta – Robert Napiórkowski
• Kotły na biomasę w szkołach gminy Słupsk – Krzysztof
Roszak PGK System
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• Finansowanie działań proekologicznych środkami
unijnymi. – Magdalena Jadziewicz (Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości Warszawa)
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Akcja „Ratujmy kasztanowce !!!”
(Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metoda mechaniczną.)
Celem
akcji
jest
ochrona
kasztanowców
w naszym mieście, przed
groźnym
szkodnikiem,
jakim
jest
szrotówek
k a sz ta nowcow iacz ek .
Akcja realizowana jest we
współpracy z Urzędem
Miasta Ełku – Panią
Małgorzatą Gałązką.

nerwami. Uszkodzone liście przedwcześnie opadają, drzewa
są osłabione, tracą walory dekoracyjne, nie kwitną i nie wiążą
owoców w następnym roku. Poza tym w środowisku miejskim
dodatkowo narażone są na niekorzystne warunki środowiskowe,
co powoduje ich przedwczesne zamieranie.

trwają. Nie posiada on naturalnych wrogów, jego pochodzenie
nie jest jeszcze wyjaśnione. Gąsienica szrotówka żeruje
wewnątrz liści kasztanowca wygryzając miękisz pomiędzy

Najprostszą, ale pracochłonną metodą zwalczania tego
szkodnika jest metoda mechaniczna, czyli jesienne grabienie
i niszczenie opadłych liści kasztanowca. W rejonach gdzie spod
drzew dokładnie wygrabiono opadające liście, zauważono
znacznie mniejszą liczebność motyli na wiosnę. Zabieg
grabienia i niszczenia liści kasztanowców jest w chwili obecnej
podstawowym zabiegiem w ochronie tych drzew przed
szrotówkiem. Wyjaśnić należy, że poczwarki tego szkodnika
zimują w opadłych liściach.
Grabienie i niszczenie opadłych liści ma sens wtedy, gdy
będzie odbywało się na terenie całego miasta. W pierwszej
kolejności lokalizowane były chore kasztanowce, następnie
zgrabiane i niszczone liście. Niszczenie liści odbywało
się na miejscu lub na innym wyznaczonym terenie.
Na nasz apel odpowiedziały w pierwszej kolejności szkoły,
instytucje, spółdzielnie mieszkaniowe i mieszkańcy miasta.
Koordynatorem akcji było Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku.

Zimowisko 2006

• integracja dzieci i młodzieży ełckich szkół

Szrotówek to drobny
motyl,
ale
bardzo
groźny szkodnik takich drzew jak: kasztanowiec biały i w
mniejszym stopniu kasztanowiec czerwony oraz klon jawor.
Jest to szkodnik opisany w 1986 roku na podstawie okazów
zebranych w Macedonii. W Polsce odkryto go w 1998 roku
na Górnym i Dolnym Śląsku. Na terenach Warmii i Mazur
został zarejestrowany w 2002r. Do tej pory poczynił wielkie
spustoszenia wśród drzewostanu kasztanowców Europy.
Badania nad skuteczną metodą zwalczania tego szkodnika

Rekonstrukcja i ochrona środowiska przyrodniczego,
kształtowanie postaw proekologicznych stanowi obecnie jedno
z najtrudniejszych wyzwań stojących przed współczesnym
pokoleniem. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że
to nasz styl życia ma wpływ na powstawanie wielu istotnych
problemów ekologicznych w skali globalnej, jak i lokalnej. Od
zmiany tego stylu życia, świadomości i edukacji ekologicznej,
kształtowania postaw przyjaznych środowisku naturalnemu
zależeć będzie poprawa jego stanu oraz podniesienie jakości
życia zgodnie z zasadami ekorozwoju. Dlatego też wychowawcy
odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie zmiany na lepsze
i podnoszeniu świadomości związków jakie łączą uczniów z
otaczającym światem przyrody.

• właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
• uczenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia
i wnioskowania, postrzegania zależności między stanem
środowiska a jakością naszego życia.
Treści zawarte w programie zapewniają uczestnikom
poznawanie i pogłębianie wiadomości z zakresu ekologii
w formie obserwacji, doświadczeń i zabawy.

Zimowisko miało miejsce w dniach od 30 stycznia do 3
lutego 2006 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Uczestniczyło w nim 15 osób.
Cele przedsięwzięcia:
• kształtowanie kultury ekologicznej uczniów
13
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V Forum Edukacji Ekologicznej
Wojewódzkie
Forum
Edukacji
Ekologicznej
jest inicjatywą z długą
tradycją (zorganizowaliśmy
piątą
edycję).
Nasze
doświadczenia wynikające ze
współpracy z nauczycielami
pozwalają stwierdzić, że istnieje zapotrzebowanie tego
środowiska na rozszerzanie działań pedagogizujących w tej
dziedzinie o charakterze merytoryczno-metodycznym. Główne
cele jakie pragniemy osiągnąć to:

• prezentacja projektów realizowanych w Niemczech
w Brandenburgii, prow. Ulrich Nowikow,
• prelekcja: „Portal Natura 2000 a turystyka”, prow. Jola
Kamieniecka, Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie,
• wykład prof. Mestwina Kostki z WSFiZ w Białymstoku:
„Edukacja Ekologiczna w Zjednoczonej Europie”,
• podsumowanie i zakończenie I dnia Forum

• Prezentacja nowego spojrzenia na edukację ekologiczną
jako dziedzinę będącą w kręgu oddziaływań szkoły.
• Wymiana doświadczeń nabytych w toku realizacji
edukacyjnych inicjatyw ekologicznych.
• Prezentacja interaktywnych metod edukacji środowiskowej
na przykładach realizacji określonych zagadnień.
• Prezentacja programów i projektów proekologicznych
realizowanych na terenie województwa
Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem:

„EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZJEDNOCZONEJ
EUROPIE”.
Program Forum przedstawiał się następująco:

Sobota 27.05.06.

• uroczyste otwarcie-Starosta Ełcki Jarosław Franczuk

Prezentacje walorów przyrodniczych
edukacyjnych obszarów chronionych regionu:

• wykład prof. dr hab. Stefana Iwickiego z WSG w

• otwarcie II dnia Forum – Poseł na Sejm RP Adam Puza

Piątek 26.05.06.

Bydgoszczy: „Rola agroturystyki w ochronie oraz
kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego”,

i

projektów

• Wigierski Park Narodowy – Joanna Adamczewska,
Lubosza Wesołowska
• Biebrzański Park Narodowy-Andrzej Grygoruk
• Białowieski Park Narodowy-Hanna Schmidt
• prelekcja: „Różnorodność ptaków i sposoby ich ochrony„
- Michał Polakowski, Anna Płowucha
• ZPK Poj. Iławskiego i Gór Dylewskich-Alina Rodziewicz
• Mazurski Park Krajobrazowy-Alicja Kruszelnicka
• prelekcja „Ochrona przyrody poza rezerwatami i
wspieranie ekorozwoju poprzez transfer innowacji” - S.
Czachorowski, L. Pietrzak, W. Szczepański,
• podsumowanie i zakończenie V Forum Edukacji
Ekologicznej.
W V Forum Edukacji Ekologicznej brało udział 65
osób z całego regionu wschodniej części woj. warmińskomazurskiego
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Konferencja „Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym”
Zadaniem projektu, w ramach którego odbyła się konferencja
jest dostarczenie informacji nauczycielom, animatorom
edukacji

ekologicznej,

mieszkańcom

regionu,

dzieciom

i młodzieży szkolnej na temat działających w regionie parków
narodowych i krajobrazowych. Prezentacje mają zachęcić
uczestników do odwiedzania parków i korzystania z ich oferty
edukacyjnej.
Konferencja odbyła się w dniu 8 września 2006 roku.
Wzięło w niej udział 39 osób z powiatów ełckiego, oleckiego
i gołdapskiego. Program przedstawiał się następująco:
• Białowieski Park Narodowy – walory przyrodnicze,
historia powstania, ochrona
• Ekosystem lasu naturalnego
• Ssaki Puszczy Białowieskiej
• Żubr – biologia i restytucja gatunku

Prezentacje na poszczególne tematy poprowadziły Panie
Hanna Schmidt i Grażyna Kowalczyk z Ośrodka Edukacji
Ekologicznej przy BPN.
Od 8 września do 15 października w budynku Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku była dostępna wystawa
prezentująca ssaki Puszczy Białowieskiej. Na wystawę składały
się: żubr, wilk i ryś.
Dzięki projektowi młodzi i dorośli mieszkańcy regionu
poznają piękno i niekiedy unikalność przyrody naszego kraju,
szczególnie jego północno-wschodniej części. Będą mieli
możliwość uświadomienia sobie, jak wielką rolę odgrywają
takie formy ochrony przyrody jak park narodowy czy park
krajobrazowy.

Seminarium „Przyroda i historia na szlaku wodnym Ełk – Elbląg”
Celem seminarium była: popularyzacja wycieczki, wyprawy,

• Przyroda i historia na szlaku wodnym Ełk-Elbląg

zajęć terenowych jako formę pracy popularyzującej piękno

• Prezentacja szlaków krajoznawczych Poj. Ełckiego.

przyrody regionu oraz podkreślenie znaczenia wspomnianych

• Ogłoszenie konkursu na najciekawszą trasę krajoznawczą.

form w pracy wychowawczej.
Program seminarium przedstawiał się następująco:
• Wyprawa jako okazja do realizacji treści z zakresu edukacji
regionalnej i ekologicznej

Najciekawsze opracowania zostaną opublikowane.
Prowadzący: R. Paczkowski, D. Miliszewski, A. Szmurło
Seminarium odbyło się 14 lutego 2006 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku. Wzięło w nim udział 15 osób.
15
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„Dzień Nauki” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
• mgr Agata Kostro-Ambroziak: „Co oznacza termin
„chronić owady”?”
• mgr Agata Kostro-Ambroziak: Zajęcia warsztatowe
(2 x 45 min):
I. Metody odłowu i kolekcjonowania owadów:
		Metody odłowu owadów
Etykietowanie zebranego materiału
Preparowanie owadów
Zakładanie kolekcji
II. Oznaczanie owadów – praca z kluczami do oznaczania
owadów
Ponadto:
Podczas „Dnia Nauki” zainteresowani mieszkańcy Ełku
i regionu mieli wyjątkową okazję do spotkania się oko w oko z
prawdziwą nauką. Wykłady prowadzone były przez nauczycieli
akademickich co gwarantowało wysoki poziom i atrakcyjność
wykładów. „Dzień Nauki” miał miejsce 16 września 2006
roku. Tematyka wykładów zdominowana była przez nauki
przyrodnicze i ekologię. Program „Dnia Nauki” przedstawiał
się następująco:

– wystawa przyrodnicza prezentująca „Białowieski Park
Narodowy” (kawałek puszczy, wilk, ryś, żubr, itp.),
– prezentacja „Muzeum Jeziora”.

Wykłady:
• prof. dr hab. Aleksander Bielecki: „Mistyka i przyjemność
poznania przyrodniczego"
• mgr Krzysztof Lewandowski: „Nieznany świat
bezkręgowców naszych wód"
• dr Dariusz Kiełczewski: „proekologiczne formy
konsumpcji”
• przerwa na kawę

Akcja „Ełk ogrodem Mazur”
W czasie „Dni Ziemi” w dniach 22-23 kwietnia 2006 roku
na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się akcja
„Ełk ogrodem Mazur” współorganizowana przez Urząd Miasta
w Ełku. Na akcje złożyły się działania:
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• wydawanie asygnat na sadzonki przez Urząd
Miasta jednostkom samorządowym i wspólnotom
mieszkaniowym;
• kiermasz sadzonek;
• konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży.
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Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Natura i Kultura”
Zadaniem projektu była popularyzacja naturalnego
materiału, jakim jest drewno, jak również kultywowanie
lokalnych tradycji, szczególnie ludowego rękodzieła, jako
elementu składowego zrównoważonego rozwoju naszego
regionu.
Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Natura i Kultura”
odbył się w dniach 22 - 25 czerwca 2006 roku z udziałem
rzeźbiarzy z Litwy, Sejn i miejscowych rzemieślników (ogółem
8 artystów).

W ramach projektu miały miejsce:
• Warsztaty skierowane do animatorów edukacji
ekologicznej, nauczycieli - „Podstawy rzeźby w drewnie”;
• Zajęcia skierowane do dzieci - „Tajemnice drewna”
Plener cieszył się olbrzymim zainteresowaniem
mieszkańców Ełku i okolic. Odwiedzający oprócz stanowisk
rzeźbiarskich chętnie zwiedzali Centrum Edukacji Ekologicznej
i żywo interesowali się jego działalnością. Oceniamy, że plener
odwiedziło kilka tysięcy osób.
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Festyn „Dzień Bociana”
Celem realizowanego zadania była integracja środowisk
działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
ełckiego. Przyczynienie się do promocji regionu i wzrostu jego
atrakcyjności turystycznej. Działania podejmowane w ramach
projektu przyczynią się do budowania obrazu powiatu ełckiego
jako jednostki administracyjnej rozwijającej się zgodnie
z modelem rozwoju zrównoważonego, powiatu zapewniającego
optymalne warunki rozwoju jego mieszkańcom, jednocześnie
dbającego o jeden z ważniejszych swoich walorów, jakim jest
piękne i nieskażone środowisko naturalne Pojezierza Ełckiego.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia było promowanie powiatu
ełckiego i miasta Ełk jako ośrodków zrównoważonego rozwoju,
no i oczywiście doskonała zabawa.
Na program Festynu złożyły się:
• Rozpoczęcie Festynu.
• Zakończenie pleneru rzeźbiarskiego i zaproszenie do
zwiedzania wystawy po plenerowej.

Jednocześnie podejmowane działania stworzyły możliwość
wykreowania Ełku jako ośrodka wiodącego w tzw. regionie
EGO, co wzmocniło pozycję powiatu i miasta szczególnie
podczas starań o pozyskanie środków zewnętrznych, głównie
unijnych.
Festyn „Dzień Bociana” odbył się 25 czerwca 2006 roku. Był
kierowany do młodych i dorosłych mieszkańców miasta Ełku,
powiatu ełckiego oraz powiatów oleckiego i gołdapskiego.

• Wręczenie nagród zwycięzcom i laureatom konkursów
fotograficznego i plastycznego:
– „W krainie bociana”;
– „Przyroda Mazur - wiosna”.
• „II Mistrzostwa Świata w Wabieniu Bociana”- atrakcyjne
nagrody dla zwycięzców
• Gry i zabawy z nagrodami na terenie CEE
• Ognisko, muzyka
W czasie trwania Festynu na terenie CEE można było
zwiedzić stoiska prezentujące rękodzieło ludowe: garncarstwo,
lniarstwo, wyroby ze słomy.
18
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„Klub Miłośników Ptaków”
Klub Miłośników Ptaków działa od 12 grudnia 2005 roku.
Skupia 7 stałych członków, jednakże organizowane przez niego
działania cieszą olbrzymim powodzeniem i przyciągają liczne
grupy dzieci i młodzieży szkolnej.
Cele Klubu:
• Szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń i możliwości
ochrony
• Śledzenie stanu i zmian ornitofauny Mazur Garbatych i
innych obszarów Polski
• Organizacja spotkań, dyskusji i wykładów mających na celu
upowszechnienie idei ochrony przyrody
• Udział w akcjach i projektach lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych związanych z ornitologią we
współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
Działania przeprowadzone w ramach pracy Klubu
w roku 2006:
15.01.2006. – I Zimowe Liczenie Ptaków Wodnych
zimujących w Ełku

28.01.2006. – Pokaz obrączkowania ptaków
• Obrączkowanie ptaków – Michał Polakowski, Monika
Broniszewska
• Prelekcja dotycząca obrączkowania w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku – M. Polakowski
• Obrączkowanie krzyżówek
29.01.2006. – II Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach
i Ogrodach (w ramach ogólnopolskiej akcji OTOP)
20.02.2006.

–

Spacer

ornitologiczny.

Obserwacja

obrączkowania kaczek krzyżówek w ramach ogólnopolskiego
projektu przez dr hab. Włodzimierza Meissnera z Gdańska
(grupa KULING).
17.06.2006. - Odwiedziny punktu obrączkowania ptaków;
Michał Polakowski i Monika Broniszewska z firmy PO-LARUS
znakowali do celów naukowych drobne ptaki śpiewające
w okolicy wsi Barany koło Ełku.

Jesienny Ogród Poetycki
Wielkim sukcesem uważamy zachowanie umiejętności
współdziałania z organizacjami pozarządowymi, dla których
jesteśmy niejednokrotnie podstawowym partnerem do realizacji
założeń statutowych. Są to sytuację w których współdziałanie
wpisuję się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
i stanowi przykład twórczego współdziałania.

Tak narodziła się idea zorganizowana wraz z Urzędem
Miasta w Ełku i Stowarzyszeniem Ełk XXI imprezy kulturalnej
pod tytułem: „Jesienny Ogród Poetycki”. Było to wydarzenie
które spotkało się z gorącym przyjęciem mieszkańców Ełku
i zaspokoiło ich potrzeby na różne formy poezji.
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Festyn Agroturystyczny „Cudze chwalicie, swego…”
18 maja 2006r. na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej
odbyła się impreza plenerowa prezentująca ofertę
agroturystyczną naszego regionu. Zaplanowano szereg atrakcji,
(ognisko, pokaz kulinarny, występ zespołu muzycznego,
lot paralotnią, wycieczki kajakowe po J. Ełckim, zwierzęta
z zagrody) oraz pokaz zdjęć „Z lotu Ptaka”. Autorem fotografii
był Andrzej Rejrat.
Festyn rozpoczął się od wystąpienia władz samorządowych
miasta Ełk. Po krótkim powitaniu nastąpiła prelekcja
wykładowcy z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na
temat rozwoju agroturystyki. Po oficjalnych wystąpieniach
i wykładzie nastąpiła część artystyczna i prezentacja oferty
rekreacyjno- wypoczynkowej przygotowana przez Ełckie
Stowarzyszenie Agroturystyczne.
Festyn odwiedziło około 200 osób, które otrzymały rzetelną
informację na temat oferty agroturystycznej regionu.
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Konkursy
II Konkurs plastyczny i fotograficzny „W KRAINIE BOCIANA”

Bocian biały – jako towarzysz siedlisk ludzkich ma
bardzo ciekawe zwyczaje i życie. Konkurs miał na celu
rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży tym
ptakiem oraz zwrócenie uwagi na problemy związane
z ochroną jego środowiska. Konkurs organizowany jest
w związku z przypadającym na dzień 31 maja Dniem
Bociana. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło

w dniu 25 czerwca 2006 roku w trakcie festynu „Dzień
Bociana”.
Decyzją Komisji Konkursowej przyjęto 133 prac
konkursowych, które spełniły pod względem formalnym
wszystkie wymagane warunki.
Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych
prac i postanowiła przyznać nagrody:

W kategorii prac plastycznych:
Przedszkola i klasy zerowe
I miejsce
Wysocki Karol

6 lat

Przedszkole nr 6 w Ełku

6 lat

SP nr 2 w Gołdapi

II miejsce
Tabiś Izabela
III miejsce
Drozd Karolina

Przedszkole nr 6 w Ełku

wyróżnienie
Jarzębiewicz Karolina

5 lat

Przedszkole nr 1 w Gołdapi

Oleksiej Kasia

5 lat

Przedszkole nr 6 w Ełku

Kamińska Wiktoria

5 lat

Przedszkole w Olecku
Klasy I - III
I miejsce
Iwanowski Maciek

I

SP nr w Gołdapi

II

SP nr 3 w Gołdapi

I

SP nr 4 w Ełku

Giczewski Filip

I

SP nr 1 w Gołdapi

Knych Marcin

I

SP nr 1 w Gołdapi

Brzózka Kamila

I

SP nr 1 w Gołdapi

Markiewicz Patrycja

I

SP nr 1 w Gołdapi

II miejsce
Chomiczewska Agnieszka
III miejsce
Niczewski Paweł
wyróżnienie

Klasy IV - VI
I miejsce
Zyskowski Mateusz

VI

SP w Nowej Wsi Ełckiej

IV

SP w Nowej Wsi Ełckiej

V

SP nr 7 w Ełku

Izbicka A.

VI

SP w Nowej Wsi Ełckiej

Kozłowska Magdalena

IV

ZS w Pisanicy

II miejsce
Wądołowska Miriam
III miejsce
Sobczak Marta
wyróżnienie
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Gimnazja
I miejsce
Jankowska Katarzyna

III

Gim w Nowej Wsi Ełckiej

III

Gim w Nowej Wsi Ełckiej

III

Gim w Nowej Wsi Ełckiej

II miejsce
Choma Wioleta
III miejsce
Chodźko Agnieszka

Szkoły średnie
I miejsce
Olechna Justyna

16 lat

ZS Zawodowych w Gołdapi

18 lat

ZS Zawodowych w Gołdapi

16 lat

ZS Zawodowych w Gołdapi

13 lat

Gimnazjum nr 4 w Ełku

16 lat

Gim w Nowej Wsi Ełckiej

III

Gimnazjum nr 4 w Ełku

17 lat

ZS nr 5 w Ełku

II miejsce
Kraczaj Monika
III miejsce
Radziewicz Edyta

W kategorii fotografii:

klasy IV - VI
I miejsce
Barczewska Judyta

13 lat

SP nr 3 w Olecku

13 lat

SP nr 3 w Olecku

13 lat

SP nr 3 w Olecku

Młodzianowska Ola

IV

SP nr 5 w Ełku

Kulesza Joanna

V

SP nr 7 w Ełku

II miejsce
Sadowska Inez
III miejsce
Mrozowski Robert
wyróżnienie

Gimnazja
I miejsce
Michoń Hanna
II miejsce
Miłowicki Krzysztof
III miejsce
Wiszenko Igor

Szkoły średnie
I miejsce
Waszkiewicz Radosław
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Konkurs Fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli
„PORTRET PRZYRODY MAZURSKIEJ - WIOSNA”

Celem konkursu było:
- Wyrobienie wśród dzieci potrzeby obcowania z przyrodą
- Rozbudzenie aktywności uczniów
- Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, ich
wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych

- Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na
przyrodę, możliwość zaprezentowania swojego dorobku
W konkursie wzięło udział 13 uczestników, decyzją Komisji
Konkursowej przyjęto 10 prac konkursowych, które spełniają
pod względem formalnym wszystkie wymagane warunki.
Decyzją Komisji Konkursowej z powodów formalnych
wykluczono z oceny merytorycznej 3 prace.

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać nagrody:
Lista nagrodzonych poszczególnych kategoriach wiekowych
Lp.

Imię i nazwisko

wiek

szkoła

1.

Anikiej Agnieszka

19

I LO w Ełku

I miejsce

2.

Anikiej Martyna

10

SP nr w Ełku

I miejsce

3.

Dutkiewicz Krystyna

52

Gim nr 1 w Gołdapi

I miejsce

4.

Dutkiewicz Ryszard

55

Gim nr 1 w Gołdapi

II miejsce

5.

Kulbacka Weronika

12

SP nr 7 w Ełku

wyróżnienie

6.

Michoń Hanna

13

Gim nr 4 w Ełku

III miejsce

7.

Milewski Paweł

16

Gim w Nowej Wsi Ełckiej

I miejsce

8.

Młodzianowska Anna

12

SP nr 7 w Ełku

II miejsce

9.

Tomkiel Łukasz

12

SP nr 7 w Ełku

wyróżnienie

10.

Wierzbicki Norbert

17

ZS nr 1 w Ełku

wyróżnienie

11.

Wiszenko Igor

15

Gim nr 4 w Ełku

II miejsce

12.

Wnuk Magdalena
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GIMNAZJUM

III miejsce

13.

Wojno Luiza Magdalena

12

SP nr 4 w Ełku

wyróżnienie
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CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W EŁKU
Organizujemy:
3-4 godzinne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej
dla przedszkoli, dzieci i młodzieży szkolnej
konferencje, seminaria, festyny, konkursy, warsztaty dla dorosłych i młodzieży
imprezy okolicznościowe
ogniska

Oferujemy:
3 dobrze wyposażone sale dydaktyczne
zwiedzanie „Muzeum Jeziora” (akwaria 4 tys. litrów + plansze)
sprzęt multimedialny
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
sprzęt do obserwacji mikroskopowych i stereoskopowych
walizkowe laboratoria do badania jakości wody i gleby
videotekę i bibliotekę
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