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. listopada 2007 roku Prezydent Miasta
Ełku na konferencji organizowanej
przez Związek Miast Polskich
w Poznaniu zaprezentował projekt pn.:
„Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz
mieszkańców miasta poprzez utworzenie
miejskiej placówki oświatowo-wychowawczej
pod nazwą Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku”. Jury konkursu „Samorządowy Lider
Zarządzania 2007” uznało ełcki projekt
za najlepszy, w efekcie Miasto Ełk zajęło I
miejsce w kategorii „Oświata” za najbardziej
innowacyjne i skuteczne działanie samorządu.
Zaczęło się w roku 1992 od trochę mglistych
koncepcji i projektów. Wspólne wysiłki grupy
mieszkańców Ełku skupionych w Ełckim
Stowarzyszeniu Ekologicznym wspieranych
przez władze samorządowe miasta, sprawiały
że z roku na rok realizowane były kolejne
coraz bardziej wymagające projekty i
przedsięwzięcia. Rósł bagaż doświadczeń, a
do realizacji stawiane były coraz trudniejsze
zadania. W 2001 roku rozpoczęło swoją
działalność Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku jeszcze jako przedsięwzięcie
„przyklejone”
do Ełckiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli. W 2005 Centrum
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stało się samodzielną jednostką samorządu
Miasta Ełku, dysponującą bazą lokalową
i sprzętową, co pozwoliło na „rozwinięcie
skrzydeł” i przystąpienie do realizacji do tej
pory niemożliwych przedsięwzięć.
Konkurs
„Samorządowy
Lider
Zarządzania” jest jednym z elementów
szerokiego projektu współfinansowanego
ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Projekt realizuje Związek
Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem
Powiatów Polskich, Związkiem Gmin
Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem
Władz Lokalnych i Regionalnych. W roku
2007 do konkursu zgłoszono 91 praktyk,
które dotyczyły trzech dziedzin: pomocy
społecznej, oświaty i kultury. „Dobre praktyki”
prezentowane przez samorządy opisywały
praktycznie
sprawdzone
rozwiązania
organizacyjne i instytucjonalne, które mogą
być powielane i wykorzystywane w innych
samorządach. Ełk postanowił zaprezentować
Centrum Edukacji Ekologicznej i wygrał.
Konkurencja była duża tym większa jest nasza
satysfakcja z osiągniętego sukcesu.
Skąd ten sukces? Głównymi kryteriami
w ocenie zgłoszonych praktyk były:

innowacyjność wdrożonego rozwiązania,
skuteczność
w
podnoszeniu
jakości
świadczonych usług, efektywność kosztowa,
integracja
z
systemem
zarządzania
strategicznego miasta oraz możliwości
zastosowania w innych samorządach. Jak takie
kryteria wypełnić? Stworzyć szablon, ramę i w
oparciu o niego tworzyć organizacje realizujące
ściśle określone cele i zadania? Oczywiście
można tak, jednak w przypadku Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku było inaczej.
Mówiąc „pół żartem pół serio” wszystko odbyło
się w myśl idei zrównoważonego rozwoju.
Struktury powstawały stopniowo w trakcie
działania, były optymalnie dostosowane do
możliwości organizacji i warunków w jakich
działała. Początkowo grupa luźno ze sobą
związanych mieszkańców Ełku, głównie
nauczycieli i urzędników. Następnie grupa
ta w celu poszerzenia zakresu swych działań
zawiązuje Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne.
W pewnym momencie i ta formuła staje się
nieco „za ciasna” i Stowarzyszenie angażuje
się w realizację przedsięwzięcia pod nazwą
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ełckim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Wreszcie
podejmowane działania, przedsięwzięcia
osiągają taką rangę i zasięg, że Centrum staje
się suwerenną jednostką, świadczącą usługi z
zakresu edukacji ekologicznej na rzecz Ełku,
ale nie tylko bo swym zasięgiem obejmuje
cały tzw. region EGO – powiaty ełcki, olecki
i gołdapski. W momencie powoływania do
życia Centrum jako samodzielnej placówki
oświatowo-wychowawczej do dyspozycji były
wszystkie potrzebne elementy układanki:
przygotowani, doświadczeni i umotywowani
ludzie, baza lokalowa i sprzętowa, gotowe
programy edukacyjne i projekty, sprawdzony
zespół współpracowników i co bardzo ważne
wypracowane procedury współpracy z innymi
organizacjami nie koniecznie ekologicznymi czy
edukacyjnymi oraz instytucjami zajmującymi
się wspieraniem finansowym przedsięwzięć
jakie w Centrum miały być realizowane.
Zadaniem osoby organizującej Centrum było
odpowiednie poukładanie poszczególnych
elementów,
zachowanie
odpowiednich
proporcji pomiędzy nimi i wyznaczenie
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strategicznych kierunków rozwoju. Jak
najkrócej można opisać stan Centrum Edukacji
Ekologicznej w chwili obecnej? Mianowicie,
Centrum jest placówką oświatową wychowania
pozaszkolnego będącą jednostką budżetową
Urzędu Miasta w Ełku. Zatrudnia 5 osób: 1
pracownika pedagogicznego, 2 pracowników
obsługi i 2 pracowników administracji w tym
księgową tylko na ćwierć etatu. W ciągu roku
podpisywanych jest średnio 60-70 umów
o dzieło na przeprowadzenie cyklu zajęć,
warsztatów, wykładów czy prezentacji z
osobami zwykle reprezentującymi uczelnie
wyższe, instytuty badawcze, instytucje
zajmujące się ochroną i kształtowaniem
środowiska naturalnego, komórki dydaktyczne
parków narodowych i krajobrazowych. Zdarzają
się również znani badacze i podróżnicy,
fotografowie przyrody, reżyserzy filmów
przyrodniczych. Funkcjonowanie i działalność
Centrum finansowane są z budżetu Miasta Ełk
oraz ze środków zewnętrznych pozyskiwanych
za pośrednictwem Ełckiego Stowarzyszenia
Ekologicznego. Proporcje udziału głównych
źródeł finansowania kształtują się na poziomie
2:1. Centrum dysponuje ofertą edukacyjną. Po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematyki
wychowankowie przedszkoli i uczniowie
uczestniczą 2-3 godzinnych zajęciach. Średnio
rocznie w zajęciach uczestniczy około 2000
osób. Na roczny program Centrum składają
się seminaria z cyklu „Prezentacja obszarów
chronionych kraju i regionu”. Zwykle
organizujemy 4 spotkania z każdym parkiem –
po jednym w Olecku, Gołdapi, jednej z ełckich
szkół no i w Centrum. W spotkaniach mają
możliwość uczestniczyć dzieci i uczniowie
jak również zainteresowani dorośli. W ciągu
jednego roku organizujemy 4 cykle spotkań.

W tym roku przykładowo były to parki górskie.
Co roku w czerwcu jest organizowany festyn
„Dzień Bociana” oraz plener rzeźbiarski
połączony z warsztatami rzeźbiarskimi „Natura
i Kultura”. W bieżącym roku atrakcją festynu
był pokaz lotów balonem, który przyciągnął
rekordową publiczność – szacunkowo 2-3
tysiące osób. W październiku bieżącego roku
rozpoczęliśmy realizację kolejnego cyklicznego
projektu pn.: „Ełckie Spotkania z Filmem
Przyrodniczym”. Była to okazja do prezentacji
polskiego filmu przyrodniczego i spotkań
z jego twórcami. Spotkania trwały 2 dni i
składały się z 8 bloków – prezentacja filmów
+ rozmowa z autorem. Ofertę uzupełniają
cykliczne
konkursy:
„Śmieciokonkurs”,
„Portret przyrody mazurskiej” odbywający
się w cyklu wiosna, lato, jesień, zima, „W
krainie bociana” którego finał ma miejsce
w czasie festynu „Dzień Bociana”. Liczba
uczestników waha się od 100 do 200, choć w
przypadku konkursu dotyczącego bociana jest
to zwykle od 300 do 500 prac. Ważne miejsce
w działalności Centrum stanowią akcje:
„Wiosenne Sprzątanie Mazur” i „Sprzątanie
Świata”. Cieszą się one od lat olbrzymim
powodzeniem i każdorazowo skupiają od
1800 do 2000 uczestników. W bieżącym roku
zapoczątkowaliśmy nową akcję pod hasłem
„Ratujmy żaby!”. Każdego roku wychodząc
na przeciw zapotrzebowaniu organizujemy
spotkania na tematy, które w danym momencie
szczególnie nurtują lokalne środowisko.
W tym roku było to seminarium dotyczące
charakterystyki i zagadnień związanych z
rekultywacją Jeziora Ełckiego oraz seminarium
dotyczące zagrożeń niesionych przez żywność
modyfikowaną genetycznie.
Do niezaprzeczalnych osiągnięć Centrum
należy skupienie wokół sieci współpracowników
indywidualnych, nawiązanie współpracy
z wieloma organizacjami i instytucjami.
„Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym”
współorganizowało dwoje pracowników
lokalnej
telewizji
kablowej.
Związek
Harcerstwa Polskiego w oparciu o naszą
bazę przeprowadził część „Harcerskiego
Pikniku Edukacyjnego”. Firma ART-PROFI
przy naszym wsparciu organizuje co roku

półmaraton „W krainie mazurskich jezior”.
Przy współpracy z Uniwersytetem WarmińskoMazurskim w Olsztynie organizujemy w
Centrum „Dzień Nauki”. Rutynową można
by nazwać współpracę z Miejską Biblioteką
Publiczną w Ełku. Wizytówką tej współpracy
jest „Jesienny Ogród Poetycki” mający już
ustaloną markę i grono stałych uczestników.
Bardzo aktywnie działa grupa skupiona w
Klubie Miłośników Ptaków działającym przy
Centrum. Podejmuje ona szeroko zakrojone
działania, od spacerów ornitologicznych
począwszy, poprzez odczyty i prelekcje
zaproszonych autorytetów ornitologicznych,
na obrączkowaniu ptaków skończywszy.
Tak wygląda teraźniejszość Centrum.
Jak będzie wyglądała przyszłość? Cóż,
cechą każdej szanującej się organizacji jest
ciągły rozwój. Mamy ambicję to takich
organizacji się zaliczać. Idą duże inwestycje
– ośrodek promocji odnawialnych źródeł
energii, park edukacyjno-wypoczynkowy.
Czekają na realizację nowe projekty również
międzynarodowe we współpracy z Niemcami
i Rosją. Czeka nas duża kampania związana z
wprowadzaniem w Ełku w najbliższych latach
segregacji odpadów i budową zakładu utylizacji
odpadów. Zmieniają się czasy, czasy zmieniają
nas. Za kilka lat możliwe że będziemy inni,
czy pod względem organizacyjnym czy pod
względem profilu działalności, jednak na
pewno będziemy nadal równie innowacyjni i
skuteczni.
Roman Paczkowski
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Zajęcia edukacyjne „Żyjemy w zgodzie z naturą”

W

ramach projektu odbywają 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 w formie
regularnych zajęć w ciągu całego roku 2007 w wymiarze 6 godzin
tygodniowo dla grup dzieci i młodzieży z terenu objętego działalnością
Centrum.
Tematy zajęć: Drzewa najbliższej okolicy, Dzięcioł – twórca dziupli,
Tajemnicza woda, powietrze i gleba, Mój dom i jego wpływ na najbliższe
środowisko, Każdy śmieć ma swoje miejsce, Ptaki drapieżne wokół nas,
Życie ptaków drapieżnych, Wycieczka do krainy ekologii, Sowy – nocne
drapieżniki, Monitoring wód Jeziora Ełckiego, Tajemnice Drewna,
Kubusiowe co nieco, Spójrz na las okiem ekologa, Co zrobić z górą
śmieci.

Dzieci podczas zajęć „Drzewa najbliższej okolicy”

Dzieci podczas zajęć „Monitoring wód Jeziora Ełckiego”

Niepełnosprawne dzieci podczas zajęć w CEE

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 z Ełku uczestniczące w zajęciach: SP 2, SP 3, SP 4, SP 5,
SP 7, Gimnazjum nr 1, Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Zespół Szkół
Samorządowych, ZS nr 6 w Ełku
z sąsiednich powiatów: SP w Gąskach, SP w Gołdapi, ZS w Olecku,
SP7 w Giżycku, SP w Rękusach, SP w Gąskach, Gimnazjum nr 1
w Grajewie, SP w Prostkach, SP w Pogorzeli.
W sumie w zajęciach od 1.10.2006 do 31.10.2007r wzięło udział
1789 uczestników.
Wycieczka do krainy ekologii
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„Klub Miłośników Ptaków”..............................................................................................

K

lub 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 2007:
31.03.2007 – Rozpoznawanie Głosów Ptaków
10.03.2007 – Ptaki Siewkowe Polski
28.01.2007 – Dzięcioły Polski.
28.01.2007 – III Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach.

27.01.2007 – Mewy i Rybitwy Polski - występowanie i rozpoznanie.
20.01.2007 – II Zimowe Liczenie Ptaków Wodnych.
02.12.2006 – Spacer ornitologiczny
25.11.2006 – Jak pomóc ptakom przetrwać zimę

Zimowe liczenie ptaków
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Członkowie Klubu Miłośników Ptaków w komplecie

Zajęcia terenowe z miłośnikiem ornitologii – Michałem Polakowskim

Podczas obserwacji ptaków nad Biebrzą

Swobodny lot drapieżnika nad łąkami Biebrzy
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„Odkrywamy tajemnice ekologii”............................................................................

C

entrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało w dniach
12-16 lutego 2007r. w godzinach od 10.00 do 13.00. zajęcia
ekologiczne dla uczniów ełckich szkół podstawowych
w trakcie ferii zimowych. Atrakcyjny wypoczynek połączony był
z zabawą, konkursami i grami komputerowymi.
Edukacyjne treści i działania ekologiczne ujęto w następujące bloki
tematyczne:
– woda źródłem życia
– powietrze wokół nas
– życie w glebie
– zwierzęta i rośliny - żywe elementy środowiska
– zróbmy coś pożytecznego dla Ziemi
Treści zawarte w programie zapewniały uczestnikom poznawanie
i pogłębianie wiadomości z zakresu ekologii w formie obserwacji,
doświadczeń i zabawy.

Dzieci podczas zabawy: krążenie kropelki wody

Prowadzące zajęcia: Regina Merchelska i Małgorzta Russek

Podczas Balu Ekologa

Seminarium „Jezioro Ełckie – charakterystyka
geograficzna i rekultywacja”.........................................................................................

S

eminarium odbyło sie 20 marca 2007 roku. Wzięło w nim udział
25 osób reprezentujących środowisko oświatowe, Urząd Miasta
w Ełku oraz Starostwo Powiatowe w Ełku. Na seminarium złożyły
sie prezentacje:
· „Siedem lat rekultywacji Jeziora Ełckiego – sukces czy porażka?”
– dr Jolanta Ejsmont Karabin ze stacji PAN w Mikołajkach
· „Metody rekultywacji Jeziora Ełckiego” – Roman Gorczyca z Urzędu
Miasta w Ełku
Wykłady wywołały ożywioną dyskusję, szczególnie aktywni okazali
się przedstawiciele ełckich wędkarzy.

Jolanta Ejsmont Karabin Podczas prelekcji
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Spotkania z Wiktorem Wołkowem........................................................................

W

iktor
Wołkow
jest
artystą-fotografikiem
specjalizującym się w fotografii pejzażu i przyrody
Polski północno-wschodniej. Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików. Udział w licznych konkursach
ogólnopolskich i międzynarodowych przyniósł mu ponad 100 nagród
i wyróżnień. Pod koniec 2006 roku na zaproszenie CEE Wiktor Wołkow
zaprezentował mieszkańcom Ełku, za pomocą slajdów impresje
na temat słońca. W lutym 2007 roku, w porozumieniu z Marszałkiem
województwa Podlaskiego, sprowadzono do CEE w Ełku wystawę
pt. „Wrota Podlasia” autorstwa Wiktora Wołkowa. Uroczystego
otwarcia dokonał sam autor zdjęć.

Wiktor Wołkow podczas udzielania wywiadu Telewizji Polskiej S.A.
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Wiktor Wołkow podczas spotkania z kołem fotografików przy CEE

Wymiana uwag między Mistrzem a słuchaczami

Prezentacja slajdów „Imperium Słońca”

Wystawa zdjęć „Wrota Podlasia” w CEE
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Prezentacje obszarów chronionych kraju i regionu.....................
6-7 marca – Gorczański Park Narodowy
7-8 maja – Park Narodowy Gór Stołowych

W

śród
wielu
programów
edukacyjnych CEE
w Ełku, kierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,
oraz dorosłych mieszkańców miasta, istnieje cykl
spotkań pt. „Prezentacje Parków Narodowych w Polsce”. W zeszłym
roku mieliśmy przyjemność gościć: Biebrzański PN, Mazurski Park
Krajobrazowy, Wigierski PN, Narwiański PN, Białowieski PN, Zespół
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego.
Po prezentacjach parków narodowych i krajobrazowych położonych
w bliskim sąsiedztwie placówki, chcieliśmy zaprezentować parki z innych
regionów Polski.
W związku z ogłoszeniem przez PTTK roku 2007 rokiem Górskich
Szlaków Turystycznych, Centrum Edukacji Ekologicznej zaprosiło do
prezentacji swoich walorów turystyczno-krajobrazowych trzy Parki
Narodowe: Gorczański PN, PN Gór Stołowych oraz Magurski PN.

Jako pierwszy przyjechał Gorczański PN. Swoje walory prezentował
w: Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku, Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Gołdapi oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Drugim górskim parkiem był Park Narodowy Gór Stołowych.
O nietypowych walorach parku mogli dowiedzieć się uczniowie
ełckich szkół zgromadzeni na wykładach w CEE w Ełku oraz uczniowie
Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach, Gimnazjum nr 2
w Olecku oraz młodzież zgromadzona w Gminnym Ośrodku
Kultury w Świętajnie. Magurski PN prezentował swoje walory w
Zespole Szkół w Chechłach, Gimnazjum nr 2 w Olecku, Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz w CEE w Ełku. Każde spotkanie
z przedstawicielami parków budziło wielkie emocje i zainteresowanie
młodzieży szkolnej która licznie uczestniczyła w przygotowanych
prezentacjach.

Młodzież ełckich szkół zgromadzona podczas spotkania
z przedstawicielem Parku Narodowego Gór Stołowych

Młodzież z Gimnazjum w Gołdapi zgromadzona
podczas spotkania z przedstawicielem Gorczańskiego PN

Dzieci z SP 4 w Ełku zgromadzona podczas spotkania
z przedstawicielem Gorczańskiego PN

Młodzież ełckich szkół zgromadzona podczas spotkania
z przedstawicielem Parku Narodowego Gór Stołowych
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Akcja „Ratujmy żaby”................................................................................................................

P

łazy są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce
biologicznej ze szkodnikami pól i lasów. Najbardziej żarłocznymi
gatunkami są żaba śmieszka i ropucha szara. Zjadają one ogromne
ilości owadów. Wszystkie gatunki żab są w Polsce objęte ochroną. Co
rok wiosną ginie wiele tysięcy płazów. Na ten stan rzeczy duży wpływ
ma sposób ich życia. Dorosłe osobniki żyją na lądzie, ale jaja składają do
wody. Wczesną wiosną wyłażą one spod mułu, spod kamieni, z różnych
zakamarków i szczelin pod korzeniami drzew. Wędrówka do stawu czy
innego zbiornika wodnego często przebiega przez drogi jezdne, na których
zwierzęta te ponoszą śmierć pod kołami przejeżdżających samochodów.
W wielu krajach Europy, w tym również w Polsce, od kilkunastu lat
powstają organizacje, których celem jest pomoc w przetrwaniu ginących
gatunków. Dzięki tym organizacjom w miejscach, w których występuje
migracja żab i ropuch budowane są systemy ogrodzeń, które pomagają
płazom trafić do tunelu biegnącego pod drogą i bezpiecznie przedostać
się na drugą stronę. Innym sposobem jest ustawianie specjalnych siatek
odgradzających od drogi, przy których wkopane są w ziemię wiadra

Zielonki po robocie

Montaż nie jest taki łatwy... instalacja ogrodzenia
z wodą, do których trafiają żaby i ropuchy. Następnie są przenoszone
na drugą stronę szosy i wypuszczane na dalszą wędrówkę.
Taką właśnie akcję podjęło Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Na początku sezonu godowego żab zorganizowano grupy ochotników
którzy rozstawiali taśmy przy drogach wraz z pojemnikami na płazy.
W sobotę 24 marca odbyło się roboczo- rekreacyjne spotkanie
Zielonek grupy z Wronek, rozpoczynające program „Ratujmy żaby”,
ogłoszony przez CEE w Ełku i Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne.
W przydrożnym rowie (droga 655 na trasie Olecko-Giżycko) ustawiono
ponad stumetrowy plotek, który zatrzyma żaby zmierzające na gody
z parkowego zimowiska na drugą stronę jezdni w kierunku polnych
rozlewisk i zarastającego jeziora Wronki.
Następna grupa zainstalowała przegrody na drodze w pobliżu
szpitala miejskiego w Ełku.
We wszystkich przypadkach ochotnicy zobowiązali się
do systematycznego sprawdzania (rano i wieczorem) ustawionych zapór
przez cały czas trwania okresu lęgowego płazów.

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód..................................................................

W

oda wodzie nierówna. Celem Tygodnia Czystości
Wód jest uświadomienie ludziom jak cenna jest czyta,
nieskażona woda.
To właśnie ilość czystej wody determinuje jakość naszego życia
oraz określa granice rozwoju gospodarczego. Uchwalona w 1968 roku
w Strasburgu Europejska Karta Ochrony Wód, ujmuje podstawowe
zasady gospodarowania wodą, zwracając uwagę na konieczność
racjonalnego spożywania i ochrony jej ograniczonych zasobów.
W celu lepszego zrozumienia zasad gospodarowania zasobami wody
CEE zorganizowało zajęcia praktyczne dla wszystkich chętnych. Zajęcia
polegały na przeprowadzeniu analizy chemicznej i fizycznej wody
pobranej bezpośrednio z Jeziora Ełckiego.

Zajęcia z cyklu „Monitoring wód Jeziora Ełckiego”
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Akcja „Wiosenne Sprzątanie Mazur”. ...............................................................

O

rganizatorami 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
2007 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. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych
akcja została rozciągnięta w czasie i trwała od piątku do wtorku.

Młodzież
z Gimnazjum Nr 1 w Ełku
podczas akcji
„Wiosenne Sprzątanie Mazur”

Bajkowy Korowód...........................................................................................................................

B

ajkowy korowód, wspólna impreza Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Edukacji Ekologicznej, był ukłonem
w stronę najmłodszych. Po radosnym i barwnym przejściu
dzieci przebranych w postacie z bajek spod MBP do CEE rozpoczęła się
prezentacja przygotowanych przez dzieci przedstawień. Niewątpliwą
gwiazdą podczas tego spotkania była znana autorka muzycznych książek
dla dzieci Izabella Klebańska. Autorka otwiera drzwi do świata muzyki,
wyjaśnia znaczenie pauz, krzyżyków, wagę nut, pólnut i ćwierćnut.
Zabawa w dobrym towarzystkie dostarczyła wielu niezapomnianych
wrażeń.
Dzieci stworzyły niepowtarzalne kreacje podczas swoich przedstawień

Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów

Izabella Klebańska podczas zabawy z dziećmi
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Festyn Zielony Liść. ......................................................................................................................

F

estyn Zielony Liść odbył się w dniach 27-28 kwietnia 2007r. Cele
festynu:
1. propagowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania na
coraz wyższym poziomie zieleni w mieście poprzez aktywizację jego
mieszkańców.
2. współpraca władz samorządowych z mieszkańcami miasta na rzecz
rozwoju zieleni w mieście.
3. spotęgowanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
4. zrównoważony rozwój miasta
Organizatorem był Urząd Miasta w Ełku, Wydział Architektury
i Gospodarki Gruntami, współorganizator i wykonawca: Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Program festynu:
– bezpłatne udostępnianie sadzonek drzew i krzewów dla wspólnot
mieszkaniowych
– kiermasz ogrodniczy dla mieszkańców miasta- sprzedawanie
sadzonek drzew, krzewów i kwiatów bezpośrednio od producentów.

Kiermasz sadzonek

W ogrodzie przybyło
następne drzewo

Spotkania z Ryszardem Czajkowskim...............................................................
28 marca i 23 czerwca

P

odróżnik, publicysta, członek The Explorers Club. Fizyk
z wykształcenia, z zamiłowania podróżnik, autor programu
telewizyjnego „Przez lądy i morza”. W czasie swoich podróży
na wszystkie kontynenty wykonał kilkadziesiąt filmów o charakterze
podróżniczo geograficznym i ponad sto programów telewizyjnych.
Wynikiem jego podróży są reportaże w periodykach i dwanaście
indywidualnych wystaw fotograficznych prezentowanych w Polsce,
a nawet poza granicami.
Wynikiem podróży są filmy, artykuły i prezentowane na wielu
wystawach zdjęcia. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku miało
przyjemność dwukrotnie gościć pana Ryszarda Czajkowskiego. Podczas
swojej pierwszej wizyty opowiadał zgromadzonej w CEE publiczności
i swoich wyprawach na biegun północny i południowy. Podczas drugiej
wizyty związanej z obchodami dnia bociana, prezentował bogactwo
kulturowe i przyrodnicze Wielkiego Zimbabwe oraz Kenii.

Młodzież z ełckich Szkół na spotkaniu z Ryszardem Czjkowskim

Każdy chciał zdobyć autograf znanego polarnika

Gorące opowieści o arktycznej krainie
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Festyn Dzień Bociana................................................................................................................

F

estyn odbył się 23 czerwca br. i rozpoczął się finałem konkursów:
Portret Przyrody Mazurskiej „Wiosna” oraz W krainie bociana.
Nagrody wręczali Prezydent Ełku Artur Urbański i Starosta
Ełcki Krzysztof Piłat. Po uroczystej Gali nastąpiło otwarcie wystawy
pokonkursowej. Następnie odbyła się prelekcja Ryszarda Czajkowskiego
pt.„Moja Afryka” podczas której opowiadał o ludach Kenii i Wielkiego
Zimbabwe. Po prezentacji odbyły się Trzecie Mistrzostwa Świata
w wabieniu bociana – kategoria OPEN, zajęcia dla dzieci i młodzieży:
wyroby ekologiczne, pokaz gry na bębnach, lepienie z gliny, warsztaty
rzeźbiarskie oraz gry i zabawy. Odbył się pokazowy lot na uwięzi
balonem na ciepłe powietrze. W festynie wzięło udział około dwóch
tysięcy mieszkańców miasta, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz
przybyli goście i turyści.
Zajęcia z gliny były jedną z form zabawy podczas festynu

II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
„Natura i Kultura”............................................................................................................................

II

Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „NATURA I KULTURA”,
to impreza mająca na celu przybliżyć współczesnemu człowiekowi
naturalny materiał jakim jest drewno. Artyści wykonali rzeźby
o wysokości od 0,8m do 2,5metra. W tym roku tematem przewodnim
pleneru były Legendy. Rzeźby wykonali zaproszeni goście z Litwy oraz
artyści z Polski.
JAN MEGLIN – urodzony w 1957 r. Absolwent Szkoły Rzemiosł
Artystycznych w Cieplicach. Uprawia rzeźbę, malarstwo olejne,
akwarelę oraz rysunek. Brał udział przy renowacji i odtwarzaniu
elementów dekoracyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Własne
retrospektywne wystawy miał we Wrocławiu, Oleśnicy i Strzelinie.
JÓZEF NIEWIŃSKI – urodzony w 1959 r. Rzeźbą zajmuje się od 30
lat. Od 13 lat prowadzi warsztaty i plenery rzeźbiarskie dla młodzieży.
Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i w muzeach we Francji,
Islandii, Izraela, Egiptu, Watykanu, USA, Niemiec, Kanady i Polski.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników pleneru rzeźbiarskiego

Tworzył na zamówienie polskich premierów, Kancelarii Sejmu RP oraz
Papieża Benedykta XVI
KONRAD KOTARSKI – urodzony w 1978 r. Uczestnik
międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich. Pracuje jako instruktor
w pracowni plastycznej Ośrodka Kultury w Sejnach, prowadzi Galerię
„Baszta”.
Oraz: Antanas Lastauskas (Litwa), Arturas Ziemka (Litwa),
Krzysztof Mianowski, Kamil Mianowski.
Podczas pleneru można było porozmawiać z artystami, wymienić się
doświadczeniem oraz zakupić gotowe prace.
Plener cieszył się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców
Ełku i okolic. Odwiedzający oprócz stanowisk rzeźbiarskich chętnie
zwiedzali Centrum Edukacji Ekologicznej i ży wo interesowali się
jego działalnością. Oceniamy, że plener odwiedziło kilka tysięcy
osób.

Artysta przy pracy

Prace wykonane podczas pleneru
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Harcerski Piknik Ekologiczny. .......................................................................................

P

iknik Ekologiczny organizowany był przez wiele środowisk wśród
których ZHP było główną siłą napędową a Centrum Edukacji
Ekologicznej naturalnym partnerem. Koncepcja „Harcerskiego
Pikniku Edukacyjnego” to idea, która opiera się na czterech spotkaniach
przedstawicieli poszczególnych organizacji, stowarzyszeń itp.
z ełckimi dziećmi i młodzieżą. Spotkania te przybierały luźną formę
prezentacji, wykładów, rozmów i zajęć praktycznych, a także gier i zabaw
integracyjnych. Zgromadzone dzieci podejmowały kolejno tematykę:
21.08.07 – pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia prowadzone
przez instruktorów ratownictwa medycznego PCK
22.08.07 – zajęcia ekologiczne w CEE w Ełku
23.08.07 – „Ełk – dawne dzieje” – warsztaty na temat historii Ełku,
opowieści seniorów z Harcerskiego Kręgu Seniora oraz zajęcia i pokazy
Bractwa Rycerskiego Ziemi Ełckiej – CEE
24.08.07 – Bieg na Orientację ulicami Ełku i okolic – aktywna forma
sprawdzenia zdobytej wiedzy! Bieg przygotowały ełckie drużyny ZHP

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Pikniku

Zajęcia teoretyczne

Każdy mógł postrzelać z łuku

I Półmaraton Ełcki – III Bieg Art Profi
w Krainie Mazurskich Jezior. ........................................................................................

W

Strój był dowolny

poprzednich latach zawodnicy mieli do pokonania
dystans 17 km. W tym roku trasa została wydłużona
do półmaratonu. Mimo wakacyjnej pory pobiliśmy
rekord frekwencji. Ci co przyjechali mogli się przekonać jak piękne są
okolice Ełku. Nietypowa trasa wiodła promenadą nad jeziorem, polnymi
drogami, lasem, kocimi łbami a do pokonania było kilka podbiegów.
Pogoda także zaskakiwała swoją zmiennością - od deszczu po słońce.
Niektórzy zawodnicy pobili swoje rekordy życiowe.
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Akcja „Sprzątanie Świata 2007”..............................................................................

A

kcja miała miejsce 14 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 Ełku,
Nadleśnictwem Ełk w Mrozach i Starostwem Powiatowym w Ełku.
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 harcerze z ZHP.
Sprzątanie objęło swym zasięgiem tereny należące do miasta
Ełk oraz obszary leśne Nadleśnictwa Ełk. Przedszkola oraz Bursa
sprzątały teren dookoła własnych placówek. Wzięła 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.

Młodzież podczas porządkowania terenów zielonych

„Dzień Nauki” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku................

P

odczas dni 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 21 września 2007 roku. Tematyka wykładów zdominowana
była przez nauki przyrodnicze i ekologię. W ramach „Dnia Nauki”
odbyły się wykłady wygłoszone przez gości z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
W programie znalazły się:
· wykład prof. Aleksandra Bieleckiego dotyczący metod poszukiwania
żywicieli przez pasożyty(wykład urozmaicony filmem);
· wykład dr Lecha Pietrzaka „Obcy-problemy z wędrującymi
gatunkami”;
· wykład dr Krzysztofa Lewandowskiego „Ptaki Olsztyna”.
Krzysztof Lewandowski podczas prelekcji

II Jesienny Ogród Poetycki...............................................................................................

D

rugie spotkanie artystów różnych pokoleń których połączyła
poezja. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku
oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym EŁK XXI,
Centrum Edukacji Ekologicznej gościło w swoim ogrodzie ludzi o trochę
innej wrażliwości na świat. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami
z poezją podzielili się Mirosław Słapik oraz ks. Jerzy Sikora. Na koniec
przy wspólnym ognisku można było wysłuchać poezji śpiewanej
w wykonaniu Konfederacji Lubelskich Bardów.
Było to wydarzenie które spotkało się z gorącym przyjęciem
mieszkańców Ełku i zaspokoiło ich potrzeby na różne formy poezji.

Publiczność zgromadzona w ogrodzie CEE
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I Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym............................................

J

ednym z głównych celów edukacji ekologicznej jest budowanie
więzi człowieka z otaczającym środowiskiem, budzenie wrażliwości
na jego piękno przez co kształtowane są przyjazne środowisku
naturalnemu postawy. Pokazy filmów przyrodniczych w efektywny
sposób te funkcje wypełniają, tym bardziej że w tym przypadku były to
filmy wysokiej klasy zrealizowane przez znanych w kraju i na świecie
autorów. Taka forma edukacji ekologicznej pozwala nam dotrzeć do
szerokiej publiczności przez co poszerza krąg naszego oddziaływania
4.10.2007 (czwartek)
Dzień poświęcony pamięci Prof. Simona Gabriela Kossak
Blok 1 (godz.11.00 -12.30) – poświęcony Simonie Kossak
		 Kilka słów o Simonie – Joanna Wierzbicka
		 Gawęda – Co w trawie piszczy
		 Pokaz filmów Simony: „Życie żaby”, „Motyle”
		 Dyskusja z publicznością
Blok 2 (godz. 12.45 – 14.15) – poświęcony technikom filmowania
przyrody z lat 60-tych i współczesnych
		 Projekcja filmu „Biebrza wczoraj i dziś”
		 Dyskusja o filmowaniu przyrody 40 lat temu i dzisiaj : Joanna Wierzbicka i Maciej Faflak, plusy i minusy, pytania publiczności.
Blok 3 (godz. 14.30 - 16. 00) – film przyrodniczy z wysokim budżetem
		 Projekcja filmu „Gra w zabijanie” produkcji RPA
		 Autorzy o robieniu filmu – artykuł prasowy
		 Dyskusja : Joanna Wierzbicka i Maciej Faflak o filmach nagrywanych
na sawannie
		 Dyskusja z publicznością
Blok 4 (godz. 17.00 – 18.20) – Jak obserwować i uwieczniać przyrodę
amatorsko i profesjonalnie
		 Projekcja filmu „Przyroda u twoich drzwi”
		 Autorzy o robieniu filmu – artykuł prasowy
		 Pokaz slajdów z Biebrzańskiego Parku Narodowego – Artur Wiatr:
przyrodnik, przewodnik, fotograf-amator

Mieszkańcy Ełku podczas spotkań z filmem przyrodniczym
		 Dyskusja: jak ludzie postrzegają przyrodę, jak starają się w nią ingerować, co ich dziwi
05.10.2007. (Piątek)
Temat dnia: Polski film przyrodniczy - jego kondycja, metody realizacji, trudności w filmowaniu zwierząt.
Blok 5 (godz. 11.00 –12.30)
		 Spotkanie z twórcą filmów przyrodniczych Krystianem Matyskiem
		 Projekcja filmu „Dziobem i pazurem”
		 Dyskusja o powstaniu filmu
Blok 6 (godz. 12.45- 14.15)
		 Projekcja filmu „Piasek jest drapieżnikiem”
		 Dyskusja o powstaniu filmu
Blok 7 (godz. 14.30-15.30)
		 Spotkanie z twórcą filmów przyrodniczych Arturem Taborem
		 Projekcja filmu Artura Tabora „Podlaski przełom Bugu” Dyskusja o
metodach kamuflażu operatora
Blok 8 (godz. 17.00 -18.30)
		 Projekcja filmu Artura Tabora „Nadbużański Park Krajobrazowy”
		 Pokaz slajdów autorstwa Tabora
		 Dyskusja o różnicach pracy operatora i fotografa przyrody
Joanna Wierzbicka
Ponad 20 nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach,
liczne pozycje eksportowe oraz powtórzenia na antenie krajowej. Od
1993r. wspólnie z Maciejem Faflakiem – scenarzystą i komentatorem –
prowadzą Agencję Filmową MALWA. Jest przewodniczącą Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów oraz Międzynarodowego Forum Ekologicznego EKORAJ (ekologia w mediach)
organizowanych w woj. podlaskim z jej i Macieja Faflaka inicjatywy.
Autorka prawie 90 filmów.
Artur Tabor
Fotograf, filmowiec, operator, autor wielu filmów i albumów przyrodniczych.
Maciej Faflak
Scenarzysta, komentator, juror wielu międzynarodowych festiwali
filmów przyrodniczych.

Autor Maciej Faflak opowiada o swoich filmach
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Krystian Matysek
Reżyser, operator, scenarzysta, producent. Autor zdjęć do ponad 20
filmów dokumentalnych i przyrodniczych..
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Konkurs „Podniebne Marzenia”..................................................................................

K

onkurs „Podniebne Marzenia” odbył się 28 września i został
gorąco przyjęty przez społeczności ełckich szkół.
Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi budową
latawców jako popularną formą spędzania wolnego czasu, rozwijanie
zdolności manualnych i rozbudzanie zainteresowań lotnictwem
i sportami lotniczymi.
Konkurs odbył się w kategoriach:
– najwyższy lot
– najbardziej efektowny latawiec płaski
– najbardziej efektowny latawiec skrzynkowy
– najbardziej efektowny latawiec niestandardowy

Uczestnicy oceniani dyli w sześciu kategoriach wiekowych:
przedszkola
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej
gimnazja
szkoły średnie
pasjonaci
W konkursie brały udział wyłącznie latawce wykonane własnoręcznie
lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli. W sumie w
konkursie wzięło udział 27 uczestników. Wszyscy zostali nagrodzeni.

Technika wykonania latawca była dowolna

W oczekiwaniu na werdykt Jury

–
–
–
–
–
–

„Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”.............
Przykład dobrej współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce

O

rganizatorem konkursu jest Białowieski Park Narodowy,
organizacjami współpracującymi są: parki narodowe,
parki krajobrazowe, wyższe uczelnie oraz Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku. Konkurs adresowany jest do uczniów
klas gimnazjalnych.Do etapu ogólnopolskiego, odbywającego się
w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, zakwalifikowali się
uczniowie – finaliści trzech pierwszych miejsc etapu regionalnego:
Emilia Szwarczewska Gimnazjum nr 2 w Ełku, Dawid Niewiadomski
Gimnazjum w Chechłach i Mateusz Hryniewicz z Gimnazjum
w Pisanicy.
Laureaci etapu ogólnopolskiego (uczniowie zakwalifikowani
do trzech pierwszych miejsc) otrzymali nagrody rzeczowe natomiast
uczniowie którzy zajęli dziesięć pierwszych miejsc byli zaproszeni
na pięciodniowy letni obóz młodych naukowców do Białowieży.
W gronie dziesięciu najlepszych w całej Polsce znalazła się Emilia
Szwarczewska z Gimnazjum nr 2 w Ełku.

Wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu
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„PORTRET PRZYRODY MAZURSKIEJ 2007”...........................................

C

elem konkursu jest:
– Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania
z przyrodą,
– Rozbudzenie aktywności uczniów,
– Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich
wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
– Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na przyrodę,
umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku,
upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Konkurs był adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców naszego regionu. W roku 2007 odbyły się dwie edycje –
„Wiosna” i „Jesień”.
Prezentacja prac

„WIOSNA”
W sumie w wiosennej edycji udział wzięło 280 uczestników z czego
w części plastycznej 210 osób a w części fotograficznej 70 uczestników
którzy mogli składać po pięć prac co daje ilość 350 zdjęć. Finał konkursu
i uroczyste wręczenie nagród było połączone z obchodami Dnia Bociana
i stanowiło jego integralną część.
I
II
II
III

Lista nagodzonych w konkursie plastycznym:
Wiktoria Filipowicz; Przedszkole „Ekoludki”
Karolina Leszczyńska; Przedszkole „Ekoludki”
Weronika Krom; Przedszkole „Ekoludki”
Kacper Jacewicz; Przedszkole nr 6 w Ełku

Wyróżnienia:
Klaudia Olechnowicz Zespół Szkół Olecko, Rafał Jakołcewicz Zespół
Szkół Olecko, Agnieszka Różańska Przedszkole nr 8 w Ełku, Aleksandra
Machanowska Przedszkole nr 8 w Ełku, Gabriela Gdula Przedszkole
nr 6 w Ełku.
Lista nagrodzonych w konkursie fotograficznym:
Kategoria: Szkoły podstawowe:
I Paulina Sobuń; SP nr 7 w Ełku
II Klaudia Mikielska; SP nr 3 w Olecku

Kategoria: Gimnazja:
I Justyna Nawrocka; Gim. nr 1 w Ełku
II Karol Żółkowski; Gim. nr 1 w Ełku
III Piotr Kulikowski; Gim. nr 2 w Olecku
Wyróżnienie: Karolina Magdalena Pławska; Gim. nr 2 w Olecku
Kategoria: Szkoły średnie:
Wyróżnienie: Joanna Giełazis; LO w Olecku
Kategoria: Amatorzy/pasjonaci:
I Wiktoria Kowalska z Gołdapi
„JESIEŃ”
W jesiennej edycji konkursu wzięli udział uczniowie przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
nauczyciele i amatorzy pasjonaci.
W sumie w konkursie wzięło udział 93 uczestników w tym 40
w części plastycznej i 53 w części fotograficznej. Prace plastyczne zostały
zaprezentowane na wystawie w CEE w Ełku, natomiast zdjęcia trafiły
do Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Lista nagrodzonych uczestników w konkursie fotograficznym:
Kategoria: Klasy IV - VI
I Anna Młodzianowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku
II Maciej Bubrowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku
III Klaudia Mikielska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku
Wyróżnienie
IV Michał Romaniuk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi
Kategoria: Gimnazjum
I Kamil Orłowski, Gimnazjum nr 2 w Olecku
II Hanna Michoń, Gimnazjum nr 4 w Ełku
III Martyna Hościłło, Gimnazjum nr 2 w Olecku

Dzieci i ich opiekunowie zgromadzeni na finale konkursu
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Wyróżnienie
I Paweł Mrozowski, Gimnazjum nr 2 w Olecku
II Karolina Justyna Bałazy, Gimnazjum nr 2 w Olecku
III Damian Wilke, Gimnazjum nr 2 w Olecku
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Kategoria: Szkoła średnia
I Norbert Wierzbicki, Zespół Szkół nr 1 w Ełku
Kategoria: Szkoła wyższa
Wyróżnienie
I Sebastian Szabroński
Kategoria: Amatorzy i nauczyciele
I Justyna Maciesiak, Gimnazjum nr 2 w Gołdapi
II Andrzej Malinowski, Zespół Szkół w Judzikach
III Beata Julita Koronkiewicz, Amator
Lista nagrodzonych uczestników w konkursie plastycznym:
Kategoria: 3-latki
I Gabriela Lutyńska, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku
II Laura Zyskowska, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku
III Błażej Marciniak, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku
Kategoria: 4-latki
I Barbara Milewska, Miejskie Przedszkole nr 8 w Ełku
II Iza Niewęgłowska, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Ełku
III Aleksandra Tumiel, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku

Kategoria: 5-latki
I Kamila Buraczewska, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku
II Agnieszka Różańska, Miejskie Przedszkole nr 8 w Ełku
III Monika Pawłowska, Miejskie Przedszkole nr 8 w Ełku
Wyróżnienie
I Praca grupowa: Drzewo „Jesienna Owocówka”, Przedszkole
Samorządowe nr 6 w Ełku
I
II
III
III

Kategoria: 6-latki
Julia Karbowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku
Weronika Drozd, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Ełku
Zuzia Miakinin, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ełku
Oliwia Okseniuk, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ełku

Wyróżnienie
I Małgorzata Gołaszewska, Miejskie Przedszkole nr 8 w Ełku
II Łukasz Piekarec, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku
Kategoria: 7-latki
I Patryk Grajewski, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku.

ŚMIECIOSZTUKA – FINALIŚCI.....................................................................................
Przedszkola:
I „Mrowisko” Rafał Merchelski MPiŻ „Ekoludki”
II „Drzewo” Filip Merchelską Przedszkole nr 3
III „Mrowisko czerwonych mrówek” Monika Moldenhower MPiŻ
		 „Wąż” Błażej Marciszewski Przedszkole nr 3
Szkoły Podstawowe Kl. I-II

		 „Jeżyki i Las” Kajetan Krzysztof Piekarski SP nr 5
		 „***” Martyna Waszczuk SP nr 4
		 Wyróżnienie: „W lesie” Marcin Żuk SP nr 9
Gimnazjum
I „Las” Aleksandra Polcyn Gimnazjum nr 1
II „W lesie” Emilia Borawska Gimnazjum nr 1

I „Mucha Weronika Wieczorek SP nr 7
II „Ryś” Natalia Żuławska SP nr 7
III „Grzyb”Ewelina Protasiewicz SP nr 2
Szkoły Podstawowe Kl. IV-VI
I „Borsuki” Piotr Kubeł SP nr 5, „Wiewiórka” Aleksandra
Młodzianowska SP nr 5
II „Sowa” Karolina Winkler SP nr 3, „Dąb” Patryk Jaroś SP nr 2
III „Sowa” (duża) Mateusz Lewoc SP nr 9, „Jeż Eliza” Weronika Rusak
SP nr 5
Szkoły Ponadpodstawowe
I „Mrówka” Ewa Truniak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
		 „Pająk” Klaudia Kozłowska Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
II „Poziomki” Milena Lamek Gimnazjum nr 1
III „Motyl” Mateusz Niedźwiecki Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
Kategoria Wiersze
Szkoły Podstawowe Kl. IV-VI

Prace finalistów

I „Emigruj do lasu” Aleksandra Wodniak SP nr 5

Raport ‘2007

19

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
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.
Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Aby wziąć udział w zajęciach należy z miesięcznym wyprzedzeniem skontaktować się z Centrum, określić termin i tematykę zajęć.
Muzeum Jeziora
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku działa od 2001 roku.
Od 2005 roku działa jako jednostka samorządu miasta Ełk
i jest jednym z nielicznych tego rodzaju centrów w Polsce.
Na ofertę Centrum kierowaną do mieszkańców regionu składa się szeroka gama działań. Są to zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży szkolnej, konkursy, konferencje, seminaria, wystawy i festyny. Do ważniejszych cyklicznych działań
Centrum należą: Forum Edukacji Ekologicznej organizowane
w cyklu dwuletnim, Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym,
Prezentacje Obszarów Chronionych Kraju i Regionu, festyn
Dzień Bociana oraz konkursy Portret Przyrody Mazurskiej,
W Krainie Bociana, Śmieciokonkurs.

Dodatkową atrakcję dla odwiedzających Centrum jest Muzeum Jeziora. W muzeum znajdują się akwaria o łącznej pojemności 3732 litrów. W akwariach zaaranżowano środowisko przyrodnicze mazurskich jezior. Można w nich obejrzeć
rodzime gatunki ryb i innych organizmów typowych dla
fauny jeziornej. Akwariom towarzyszą plansze tematyczne:
strefy ekologiczne w jeziorze, czynniki kształtujące jezioro,
zarastanie jeziora, sukcesja jeziora – ciąg harmoniczny i dysharmoniczny, typy litoralu jeziornego.
W terenie otaczającym budynek Centrum istnieje możliwość zorganizowania ogniska i różnego rodzaju zajęć plenerowych.

Oferta zajęć edukacyjnych
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drzewa najbliższej okolicy
Dzięcioł – twórca dziupli
Tajemnicza woda, powietrze i gleba
Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko
Każdy śmieć ma swoje miejsce
Ptaki drapieżne wokół nas
Życie ptaków drapieżnych
Wycieczka do krainy ekologii
Sowy – nocne drapieżniki
Monitoring wód Jeziora Ełckiego
Kubusiowe co nieco
Tajemnice Drewna – warsztaty rzeźbiarskie
Kontakt
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12
19-300 Ełk
tel. 087 610 16 24
e-mail: centrumekologiczneelk@neostrada.pl; ceelk@wp.pl
www.cee.elk.edu.pl

