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Wartości darów Trzech Króli...
Julian Ejsmond – przyrodnik...
wiceprezes ZG LOP 1929/30
Kazimierz Paweł Janczykowski
CITES - Konwencja Waszyngtońska

Członkowie Koła LOP przy ZSO nr 4 w Lublinie
na zawodach wędkarskich

W

dniu 22.09.2009 r. przy pięknej
i słonecznej pogodzie odbyła się
wycieczka przyrodnicza Koła Ligi Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie połączona
z zawodami wędkarskimi na jeziorze
Krzczeń. Młodzi adepci wędkarstwa uczyli się nie tylko techniki łowienia ryb, ale
także poznawali ekosystem jeziora wraz
z żyjącymi tam organizmami, prowadzili
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obserwacje ornitologiczne i uczyli się rozpoznawać gatunki roślin a także zwierząt.
W wycieczce wzięło udział 34 uczniów.
Wyniki pierwszej piątki przedstawiają się
następująco:
1 miejsce – Jarosław Żukiewicz 3,98 kg
2 miejsce – Michał Rubaj 2,08 kg
3 miejsce – Jakub Sagan 1,44 kg
4 miejsce – Magdalena Próchnicka 1,02 kg
5 miejsce – Natalia Bętkowska 1 kg

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe w postaci wielu wędek, zestawów wędkarskich, dobrych zanęt, zestawów żyłek, spławików i wielu innych akcesoriów wędkarskich. Czas minął
bardzo szybko w sportowej i przyjacielskiej
atmosferze. Organizatorem wycieczki i zawodów był opiekun koła Dariusz Schulz.
mgr Dariusz Shulz
Opiekun Szkolnego Koła LOP

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Ligi Ochrony Przyrody.
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Wartości darów Trzech Króli dla Dzieciątka Jezus
Dbam o środowisko – segreguję odpady
Wspomnienia z badań przyrody w azjatyckiej Mongolii – cz. 2
Projekt edukacji ekologicznej „Dobre rady na odpady”

zaSłużEni dla ligi ochrony przyrody

Julian Ejsmond – przyrodnik, bajkopisarz,
poeta Wiceprezes ZG LOP w latach 1929/30
Spotkanie reaktywujące Ligę Ochrony Przyrody przy RDLP – Białystok
Kazimierz Paweł Janczykowski

konkurSy

Podsumowanie IX Edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego
Badać – Wiedzieć – Działać
„Obszary wodne perłą naszej przyrody”
Z biegiem Chodelki

mój piErwSzy wywiad

Wywiad z Panem mgr inż. Leszkiem Jaskowskim leśniczym
Nadleśnictwa Biłgoraj przeprowadzony przez Agatę Puchala i Gabrielę Fudala
– uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Maciejowie Starym
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Od redakcji
Korzystając z okazji, jaką jest początek Nowego Roku, w imieniu całej Redakcji „Zielonego Biuletynu” wszystkim członkom i sympatykom Ligi Ochrony Przyrody, życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim wielu sukcesów przy realizacji własnych pasji.
Mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich będą Państwo aktywnie uczestniczyć
w działalności naszej organizacji. W tym miejscu pragniemy też serdecznie podziękować
szerokiemu gronu nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kół LOP za ich bezinteresowne
zaangażowanie i uczestniczenie wraz z uczniami w licznych konkursach i innych przedsięwzięciach. Dziękujemy też wszystkim wolontariuszom i autorom artykułów oraz
zdjęć publikowanych na łamach naszego czasopisma, a także instytucjom wspierającym
finansowo działalność LOP – bez Państwa pomocy nie byłaby możliwa tak bogata działalność naszej organizacji.
Joanna Szkuat
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konkursy

mgr Urszula Wołoszyn
REGIONALNY KONKURS WIEDZY O OCHRONIE PRZYRODY (II EDYCJA)

„Obszary wodne perłą
naszej przyrody”
HONOROWY PATRONAT OBJĄŁ LUBELSKI KURATOR OŚWIATY

W

roku szkolnym 2009/10
odbyła się II edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy
o Ochronie Przyrody pod hasłem „Obszary wodne perłą naszej przyrody”.
Konkurs zorganizowano dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych.
Celem konkursu było:
• propagowanie wiedzy o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów chronionych w województwie lubelskim;
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków charakterystycznych
dla danego obszaru oraz posługiwania
się kluczami w celu ich oznaczania;
• budzenie umiłowania przyrody i szerzenie pełnego zrozumienia celów jej
ochrony;
• wdrażanie kultury ekologicznej podczas codziennych czynności, zachowań
w domu, szkole, miejscu pracy, odpoczynku;
• zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech rodzimego krajobrazu;
• doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się i umiejętności
pracy w zespole;
• integracja społeczności szkolnych;

• wymiana doświadczeń między szkołami.
Zakres tematyczny konkursu obejmował m.in. następujące zagadnienia:
1. Historia ochrony przyrody na świecie,
w Polsce i na Lubelszczyźnie.
2. Wody powierzchniowe województwa
lubelskiego, Polski i świata.
3. Ekosystemy wodne.
4. Typy źródeł występujące w Polsce.
5. Znajomość gatunków roślin i zwierząt
charakterystycznych dla zbiorników
i cieków wodnych.

6. Formy ochrony przyrody w województwie lubelskim.
7. Zasady zachowania się na obszarach
chronionych.
8. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
wynikające z działalności człowieka –
zanieczyszczenia i ochrona powietrza,
wód i gleb.
9. Zachowania prośrodowiskowe w życiu
codziennym.
10. Organizacje zajmujące się problematyką ochrony środowiska.
Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała powołana we wrześniu
2009 roku przez panią Annę MikołajkoRozwałkę Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:
• mgr Urszula Wołoszyn z Zarządu Okręgu LOP w Lublinie – przewodnicząca
• mgr Bożena Matyjasek z LOP w Lublinie – sekretarz
• mgr Zofia Talarek z Zarządu Okręgu
LOP w Lublinie
• mgr Dariusz Schulz z LOP w Lublinie
• mgr inż. Agnieszka Kruk – LOP Lublin
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Członkowie Okręgowej Komisji Konkursowej opracowali regulamin konkursu,
przygotowali pisemne testy wiedzy o ochronie przyrody na etap szkolny i etap okręgowy oraz przeprowadzili etap okręgowy.
Konkurs przebiegał dwuetapowo.
Etap szkolny odbył się w dniu 12 listopada 2009 roku w szkołach podstawowych.
Łącznie do etapu szkolnego przystąpiło 22 szkoły podstawowe – 106 trzyosobowych zespołów uczniowskich – 318
uczniów. Każda szkoła podstawowa wyłoniła jeden trzyosobowy zespół uczniowski,
który reprezentował szkołę na etapie okręgowym.
Etap okręgowy odbył się w dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie przy ulicy
Balladyny 22.
Do etapu okręgowego przystąpiło 20
trzyosobowych zespołów uczniowskich.
Uczniowie przybyli na konkurs pod opieką nauczycieli przyrody oddelegowanych
przez Dyrektorów szkół.
Pani mgr Violetta Olejewska – Dyrektor
SP Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie przywitała przybyłych nauczycieli

i młodzież. W spotkaniu uczestniczył jako
gość pan mgr Jan Kozioł – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, który
w imieniu Kuratora Oświaty, pana mgr
Krzysztofa Babisza odczytał i wręczył na
ręce pani prezes ZO LOP w Lublinie List
Gratulacyjny.
Etap okręgowy składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała pisemny
test wiedzy o ochronie przyrody. W drugiej części konkursu odbyła się prezentacja
posterów ukazujących walory wybranego
obszaru chronionego położonego na terenie województwa lubelskiego.
Podczas uroczystego podsumowania
konkursu wręczono podziękowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów – uczestników etapu okręgowego konkursu oraz dla szkół i opiekunów.
Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu w formie protokołów oraz prace pi-

semne uczniów a także inna dokumentacja
– listy obecności, karty oceny Jurorów są
przechowywane w Biurze ZO LOP w Lublinie.
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