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11 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Gorzowskiego Ligii Ochrony Przyrody rozpoczęła prace komisja
konkursowa XXXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój Las 2017/2018”.
Konkurs został ogłoszony w 2017 r. przez Zarządy Główne: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i
Drzewnictwa oraz Ligii Ochrony Przyrody.
Na szczeblu regionalnym, w I etapie konkursu, komisja w składzie: Krzysztof Pięciak członek SITLiD z
Nadleśnictwa Bogdaniec, Janina Pięciak - członek SITLiD z Nadleśnictwa Skwierzyna, Katarzyna Grześkowiak osoba zajmująca się edukacją w Nadleśnictwie Kłodawa, Daria Jachimowska starszy specjalista Wydziału
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim, spośród 108 prac albumowo-tekstowych i plastycznych, wybrała najlepsze z nich.
Zgodnie z regulaminem, z każdej grupy wiekowej, wybrane zostały po 2 prace, których autorzy będą walczyć o
zwycięstwo w II etapie konkursu, już na etapie centralnym.
Przy ocenie prac konkursowych komisja brała pod uwagę wartość merytoryczną pracy, jej formę i samodzielność opracowania, oryginalność ujęcia tematu, estetykę pracy oraz
pomysłowość szaty graﬁcznej. Zgodnie z tegorocznym regulaminem prace nie mogły przekraczać 1 kg wagi oraz 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
Uczestnicy konkursu, czyli młodzi członkowie szkolnych kół Ligii Ochrony Przyrody wykonali prace konkursowe w zakresie przydzielonych sobie zadań. Poszczególne grupy wiekowe miały
za zadanie opracować następujące tematy:
„Mój ulubiony mieszkaniec lasu” - młodzież szkół podstawowych klas I-III,
„Runo leśne i jego mieszkańcy” - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI (VII),
„Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki” – młodzież gimnazjów,
„Ochrona różnorodności biologicznej w lasach” - młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych.
Prace z terenu gorzowskiego okręgu Ligii Ochrony Przyrody nadesłały placówki oświatowe, m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, Barlinka, Strzelec Krajeńskich, Międzyrzecza, Zwierzyna.
Ocena większości prac konkursowych wzbudziła podziw i uznanie komisji konkursowej, nie tylko ze względu na samo entuzjastyczne zaangażowanie uczestników, ale i fachowe,
wielowątkowe opracowanie oraz przedstawienie przydzielonych tematów.
Dobra zabawa połączona z wiedzą i praktyką spowodowała, że dzieci i młodzież mogli stworzyć wyjątkowo interesujące prace, bogate w treści i rysunki oraz użyte materiały.
Opracowania zostały wzbogacone opowieściami zawierającymi własne spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski, niekiedy tak zaskakujące, że wywoływały zachwyt i szczery uśmiech
komisji, np. pod zdjęciem żerującego kosa Turdus merula zamieszczono żartobliwy podpis: „Strzeżcie się dżdżownice! Kos idzie!”. W innym dowiadujemy się: „Gdzieś czytałam, że widłak
jest chroniony więc powstrzymałam się od zerwania jednego” oraz „Niektórzy jadą na drugi koniec świata, by zobaczyć Wodospad Niagara, a według mnie, pełne życia runo leśne, jest
najpiękniejsze”.
Uczestnicy zaprezentowali różnorodne, interesujące sposoby indywidualnego podejścia do zagadnień oraz oryginalne, często bardzo pracochłonne pomysły estetycznego wykonania prac.
Miła atmosfera pracy, którą od lat zapewniają uczestnikom konkursu opiekunowie Ligii Ochrony Przyrody, dodatkowo utrzymana w klimacie dobrej zabawy, motywacji do pracy i chęci
zdobywania wiedzy o środowisku oraz otrzymania „przyrodniczych” nagród, przyniosła spodziewane efekty.
Stałe zainteresowanie konkursem „Mój Las” wśród dzieci i młodzieży jest wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej, kształtującej się wśród nowego pokolenia „młodych ekologów”.
W tym celu organizatorzy konkursu i sponsorzy przygotowali wiele interesujących nagród, które zostaną przekazane zwycięzcom w trakcie uroczystej gali, organizowanej w kwietniu 2018
r. w akademickiej auli AWF w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie prace konkursowe zakwaliﬁkowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe zostaną
wyeksponowane na wystawie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Zaangażowanie się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu wspieranie kształtowania świadomości ekologicznej oraz wrażliwości przyrodniczej
dzieci i młodzieży, w ramach realizowanego konkursu „Mój Las”.
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