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W dniu 8 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
zorganizowane zostaną:
otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie z Iwoną Kukowką – współautorką pakietu
3 zeszytów tematycznych poświęconych idei, filozofii i formom edukacji ekologicznej
połączone z uroczystym otwarciem wystawy fotografii przyrodniczej „Dzika Polska” (zbiór 40
wielkoformatowych zdjęć największych polskich fotografików przyrody).
Wstęp wolny, a dla każdego z uczestników spotkania autorskiego – pakiet zeszytów w prezencie!
Pakiet Zeszytów Ekologicznych to najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot stanowiące praktyczny przewodnik po założeniach i metodach edukacji ekologicznej
budzącej szacunek do Przyrody i wspomagającej odkrywanie w niej naszego miejsca (przystępnie i
ciekawie opisane z punktu widzenia biologa, psychologa oraz czynnych nauczycieli).
Wystawa „Dzika Polska”, to kolekcja profesjonalnych, wielkoformatowych zdjęć największych
polskich fotografików przyrody, przedstawiających najdziksze, najcenniejsze i najbardziej naturalne
obszary Polski. Jeśli przyjrzymy się tym fotografiom, zauważymy, jak bardzo ulotne jest piękno
poszczególnych miejsc, jak łatwo może ono zostać zniszczone nierozważnymi decyzjami
lokalizacyjnymi lub brakiem należytej opieki i ochrony. Celem wystawy jest zachęcenie
zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody i podjęcia działań dla ochrony
lokalnych wartości przyrodniczych. W ramach wernisażu odbędzie się również projekcja filmu
„Dzikie Karpaty”. Wystawie towarzyszą również nieodpłatne edukacyjne warsztaty ekologiczne dla
okolicznych szkół, poświęcone tematyce przyrodniczej i prowadzone metodami opisywanymi w
ramach Zeszytów ekologicznych.
Wystawa, spotkanie autorskie, Zeszyty ekologiczne i warsztaty są częścią ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej „Szkoły dla przyrody” realizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot i finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami w ramach kampanii.
Autorami pięknych zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan,
Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Przemysław Kunysz, Piotr Morawski,
Jacek Szarek, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara.
Do tej pory wystawa była prezentowana m.in. w: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Ośrodku Kultury
Leśnej w Gołuchowie, Bielsku-Białej, Suwałkach, Kielcach, Inowrocławiu, Cieszynie, Poznaniu,
Wrocławiu, Wałbrzychu, Rzeszowie, Myślenicach, Krakowie, Łodzi, Dublinie (Irlandia), Krośnie,
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Kazimierzu Dolnym, Zawierciu, Gdańsku, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Słupsku, Mielcu,
Tucholi, Biłgoraju, Tczewie, Skarżysku-Kamiennej, Sławie, Kostrzyniu nad Odrą, Tarnowskich
Górach, Zamościu, Lesznie, Tomaszowie Mazowieckim, Lublińcu, Katowicach, Chełmie.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Iwona Kukowka, e-mail: iwona@pracownia.org.pl
Biblioteka Pedagogiczna
Osoba kontaktowa: Wiesława Budrowska, e-mail: w.budrowska@bptorun.edu.pl
tel.: 56 653 97 56, 509 732 740

Projekt „Szkoły dla przyrody. Poznaję, szanuję, chronię – kampania promująca szkolne projekty ochrony najważniejszych
wartości lokalnej przyrody” realizowany obecnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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