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Bartłomiej Kosiński ze Szkoły Podstawowej w Białowieży (fotograﬁa) oraz Joanna Dmitruk z Zespołu Szkół
Specjalnych w Hajnówce (praca plastyczna) to laureaci trzeciej edycji konkursu Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Białymstoku „Przyroda wokół mnie".
20 października 2011 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zwycięzcy i
wyróżnieni uczniowie podlaskich szkół odebrali dyplomy i nagrody oraz publikacje RDOŚ: „Gawędy
Simony Kossak. Trzy Żywioły", „Dlaczego w trawie piszczy?" oraz „Wiktor Wołkow. Moje łowy. Warsztat
Fotografa Natury".

W kategorii „Najlepsza fotograﬁa" nagrody ponadto otrzymali:
II miejsce - Urszula Rachubka - Szkoła Podstawowa w Stawiskach,
III miejsce - Radosław Gryko - Szkoła Podstawowa w Korycinie,

Zaś w kategorii „Najlepsza praca plastyczna":
II miejsce: Sebastian Paszkowski - Szkoła Podstawowa w Kuźnicy,
III miejsce: Ewa Bokiniec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach.

Konkurs „Przyroda wokół mnie", to prowadzony od trzech lat projekt edukacji ekologicznej, skierowany do uczniów klas IV- VI wszystkich szkół podstawowych woj.
podlaskiego. Tegoroczna edycja konkursu okazała się rekordowa pod względem nadesłanych prac: 323 uczniów nadesłało łącznie ponad 3 600 fotograﬁi a swoje prace
plastyczne przekazało 503 uczniów z 77 szkół woj. podlaskiego. Zwycięzcy otrzymli nagrody: m.in. rowery, aparaty fotograﬁczne, albumy i publikacje RDOŚ. Dodatkową
nagrodą dla uczestników konkursu będzie wystawa wybranych plac plastycznych i fotograﬁcznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto galeria
wszystkich prac konkursowych zostanie pokazana już wkrótce na specjalnie zaprojektowanej podstronie internetowej RDOŚ.

Konkurs ma na celu nie tylko zainteresowanie młodzieży otaczającą przyrodą i problemami ochrony środowiska, ale również kształtowanie właściwych postaw młodego
człowieka wobec przyrody oraz zapoznanie uczniów z obiektami przyrodniczymi. Dlatego, na potrzeby konkursu, RDOŚ co roku przygotowuje specjalne publikacje. W
tym roku wszystkie szkoły podstawowe w województwie podlaskim otrzymały szereg materiałów edukacyjnych: kalendarz - notatnik ekologiczny, do przygotowania
którego wykorzystano prace plastyczne i fotograﬁe uczestników poprzednich edycji konkursu „Przyroda wokół mnie" oraz mapy edukacyjne z terenami chronionymi woj.
podlaskiego. W ubiegłych latach RDOŚ w Białymstoku opracował m.in. foldery z opisem najciekawszych leśnych ścieżek edukacyjnych naszego regionu oraz przewodniki
turystyczne „Z plecakiem za miasto", z opisami szlaków prowadzących z miast do rezerwatów przyrody.

Zapraszamy do zapoznania się z Notatnikiem Ekologicznym w formie kalendarza, w którym znajdują się prace uczniów z poprzednich edycji konkursu "Przyroda wokół
mnie".

Projekt „Przyroda wokół mnie" jest współﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz pod
patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.
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