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Fundacja
Wspierania
Inicjatyw
Ekologicznych
przystępuje
do
realizacji
projektów
edukacyjnych:
„W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” oraz „Sowy Polski”.
Są
to
projekty
dofinansowane
przez
Narodowy
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Oba projekty obejmują obszar całego kraju i są skierowane
do
ogółu
społeczeństwa.
Mają
za
zadanie
zmianę
wizerunku
gatunków
objętych
projektami,
głównie
poprzez
naświetlenie
pozytywnej
roli,
jaką
spełniają
one
w
środowisku.
W ramach projektu organizowane będą bezpłatne warsztaty oraz konkursy. Szczegółowe
informacje na temat projektów można uzyskać na stronie internetowej: www.fwie.eco.pl
W marcu i kwietniu 2010 r. w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego
w Porębie Wielkiej będziemy gościć wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w
XXIX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda pt. „Krajobraz górski
2009”. Serdecznie zapraszamy Czytelników i miłośników gór do obejrzenia niepowtarzalnych
ujęć górskiego krajobrazu z wielu stron świata, wykonanych w różnych porach roku i dnia.
Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.



W kwietniu br. zapraszamy na spotkanie z Kazimierzem Ficzkowskim, który przybliży
nam kulturę Indian. Swoją opowieść zilustruje wykonanymi własnoręcznie replikami
broni, sprzętów i ozdób. Jak sam mówi: „Kultura i życie Indian fascynowały mnie od dziecka.
Ale dopiero ostatnich kilkanaście lat to nieustanne poznawanie tej pięknej i ciekawej kultury,
którą to właśnie my, Europejczycy zniszczyliśmy. Pragnę zmienić zafałszowany obraz dzikich i
okrutnych wojowników. Oni są tacy jak my, może tylko bardziej wrażliwi na otaczający świat”.
Mottem spotkania jest powiedzenie przyjaciół Kazimierza Ficzkowskiego z ludu Mohawk:
„W życiu chodzi o to, byś kroczył drogą dobrych i trzymał się ścieżek ludzi prawych”.





Wzorem lat ubiegłych w dniach 21-22. 05. 2010 r. organizujemy warsztaty szkoleniowe
„Bliskie spotkania z przyrodą” dla nauczycieli, którzy chcieliby realizować program “Czym
skorupkaza młodu nasiąknie..., czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas”. Uczestnicy
warsztatów wszystkie pomoce dydaktyczne do realizacji programu otrzymują bezpłatnie. Z naszym
programem oraz wydanymi pomocami dydaktycznymi zapoznać się można na stronie internetowej
www.czymskorupka.pl. Tam też znajdą Państwo:
1) informację na temat organizacji warsztatów,
2) program szkolenia,
3) formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy serdecznie do współpracy i na nasze warsztaty! Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne
i grupowe. Przy zgłoszeniach grupowych (ok. 20 osób) możemy wyznaczyć dodatkowe terminy
szkolenia.

