
 

      

Sprawozdanie merytoryczne opisowe 
z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna 

w Poznaniu za rok 2019

Fundacja „Biblioteka Ekologiczna” w okresie sprawozdawczym, podobnie jak w 
latach poprzednich, prowadziła działalność związaną z edukacją ekologiczną, 
nastawioną w pierwszym rzędzie na uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Skupiała się ona na projektach edukacyjno-wystawienniczych, 
rozwijaniu przyrodniczych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez zajęcia 
multimedialne połączone z wystawami, udział w warsztatach terenowych dotyczących 
ochrony przyrody i środowiska, gospodarki wodnej, bioróżnorodności flory i fauny, na 
organizowaniu konkursów fotograficznych i pikników przyrodniczych oraz produkcji 
filmów przyrodniczych. Projekty były realizowane głównie dzięki wsparciu finansowemu z 
budżetu Miasta Poznania. Dotacje na działalność edukacyjną Fundacja otrzymała także 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Fundacja aktywnie uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym z zakresu ochrony przyrody i 
środowiska pod hasłem „ZIELONO MI” organizowanym przez firmę WAGART i 
współpracowała z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przy tworzeniu imprez 
plenerowych „Zielona historia”.  

 

I. Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania i ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 
 

I.1.  Konkurs fotograficzny – Ptaki chronione w Polsce 

  
Konkurs fotograficzny skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Dzieci i 
młodzież szkolna zaangażowana w wykonywanie zdjęć ptaków zdobyła dzięki 
konkursowi wiele informacji na temat życia ptaków chronionych w Polsce, dowiedziała 
się przy okazji o ich zagrożeniu i potrzebie ochrony, a więc poszerzyła swą wiedzę 
zdobytą w szkole. Uczestnicy Konkursu mogli zapoznać się z obszarami Natura 2000 i 
użytkami ekologicznymi, z występującymi chronionymi, a także rzadkimi i zagrożonymi 
gatunkami ptaków, ich siedliskami, w których one przebywają. Fotografowanie rozbudziło 
zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży, o czym świadczy uczestniczenie w 
Konkursie sporej grupy uczniów biorących również udział w poprzednich jego edycjach. 
Konkurs zwrócił im uwagę na konieczność ochrony szczególnie cennych elementów 
przyrody zasiedlonych przez zagrożone i chronione gatunki ptaków, możliwej dzięki 
zrównoważonej działalności człowieka. W wyniku realizacji zadania nastąpiło 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz części dorosłego społeczeństwa na piękno 
przyrody polskiej, a zwłaszcza Poznania i województwa wielkopolskiego. Dzieci i 
młodzież szkolna przez konieczność wykonania dobrych, interesujących fotografii 
ukazujących chronione i zagrożone gatunki ptaków wykazała się dużą aktywnością w 
poznawaniu ich świata, a przy tym także piękna przyrody Polski. Przedsięwzięcie to 
składało się z 2 części. Jedna część zadania publicznego była dotowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a druga z budżetu 
Miasta Poznania. Konkurs fotograficzny zorganizowano dla 23 szkół, w tym dla 10 z 
miasta Poznania i 13 z innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Opracowano 
ulotkę o konkursie fotograficznym, która zawierała informacje o jego tematyce, trwaniu 
konkursu, przewidzianych nagrodach itd. Była ona szeroko rozkolportowana do szkół z 
terenu Wielkopolski w wersji elektronicznej (pocztą internetową) a wydrukowana 
przekazywana do szkół poznańskich i z terenu województwa. Otrzymano ze szkół 
ogółem 164 prace fotograficzne – 83 z Wielkopolski i 81 z Poznania. Jury konkursowe 



 

oceniło wszystkie fotografie jako bardzo dobre i dobre. W wyniku analizy stopnia 
realizacji tematyki konkursu przez jego uczestników oraz walorów artystycznych zdjęć, 
komisja konkursowa wyłoniła ogółem 20 najlepszych prac, a ich autorom przyznała 6 
nagród głównych (aparat fotograficzny, aparat fotograficzny z drukarką, rower, 
hulajnoga, 2 tablety oraz 7 + 7 równorzędnych wyróżnień (7 plecaków, 7 głośników 
bezprzewodowych). Fundacja na podsumowanie konkursu zorganizowała 2 wystawy z 
wernisażami, na które zaprosiła uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz 
pozostałych uczestników, biorących udział w konkursie, ich nauczycieli/opiekunów, 
dyrekcje szkół i zainteresowane osoby. Na wystawach wyeksponowano prace 
fotograficzne nagrodzone i wyróżnione, a także zaprezentowano fotografie najbardziej 
interesujące, nieodbiegające od przyjętych kryteriów Jury, wybrane spośród pozostałych 
nienagrodzonych prac. W ramach otrzymanych dotacji (13150,00 zł) Fundacja zakupiła 
nagrody rzeczowe, niezbędne materiały na zorganizowanie wystaw, przygotowała 
zaproszenia na wystawy, materiały informacyjne, ulotki. Nagrodzone zdjęcia znajdują się 
na stronie internetowej i Facebooku Fundacji. Zadanie było realizowano od 15 maja do 
30 listopada 2019 roku. 

 

II. Projekty sfinansowane wyłącznie z budżetu Miasta Poznania 

 
II.1. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z 
zakresu ochrony przyrody, środowiska, gospodarki wodnej oraz zagrożeń 
cywilizacyjnych 

    

Projekt ten był kontynuacją zajęć edukacyjnych prowadzonych w latach ubiegłych. 
Działania w ramach tego przedsięwzięcia promowały ochronę przyrody, w tym siedlisk i 
gatunków, bioróżnorodność, ochronę środowiska przed różnego rodzaju 
zanieczyszczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Poznania. Prowadzono 
zajęcia multimedialne, połączone z wystawami tematycznymi oraz terenowe, nad małymi 
zbiornikami wodnymi bądź na obszarach leśnych. W zajęciach brały udział dzieci i 
młodzież, a także grupy przedszkolne i dzieci przebywające na koloniach. Problematyka 
prezentowana na warsztatach poszerzała wiedzę dzieci i młodzieży zdobywaną w 
szkole, przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania uczestników zajęć 
zagadnieniami związanymi z przyrodą i środowiskiem, z zagrożeniami i koniecznością 
ochrony. Udział uczniów w pozaszkolnych warsztatach z zakresu ochrony przyrody, 
środowiska, gospodarki wodnej i zagrożeń cywilizacyjnych przyczynił się do wzrostu ich 
świadomości i zachowań proekologicznych, posłużył propagowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz pozwolił rozbudzić indywidualne zainteresowania 
problemami ochrony przyrody i środowiska – w tym ochrony wód i gospodarki wodnej, 
jak również uzmysłowił im potrzebę ochrony terenów mało przekształconych w wyniku 
działalności człowieka. Realizacja zadania przybliżyła uczniom znajomość organizmów 
żyjących w pobliżu człowieka, odgrywających ważną rolę wskaźnikową o stanie 
środowiska, biorących udział w procesie renaturyzacji terenów zdegradowanych oraz 
pożytecznych z gospodarczego punktu widzenia. Uzmysłowiła uczniom znaczenie 
wielkiej różnorodności gatunkowej flory i fauny oraz jej znaczenia z gospodarczego 
punktu widzenia i zachowania gatunków chronionych i ginących. Warsztaty 
multimedialne połączone z wystawami prowadzono przez 2 godziny, z reguły dla całych 
klas – średnio ok. 26 uczniów, z wykorzystaniem wielu form dydaktycznych, w zależności 
od tematyki tych zajęć. Dla potrzeb warsztatów zorganizowano 3 wystawy: Świat 
grzybów - bogactwo kształtów i barw; Ptaki wokół nas; Krajobraz wodny Wielkopolski. 
Autorami tych wystaw byli głównie przyrodnicy i pasjonaci, związani z placówkami 
naukowymi, m.in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Polską 
Akademią Nauk, co dawało gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego 
prezentowanych materiałów. Na warsztatach multimedialnych wykorzystywano nie tylko 



 

wystawy tematyczne ale również prezentacje w PowerPoint, filmy, książki o danej 
tematyce, eksponaty żywe i martwe oraz inne pomoce naukowo-dydaktyczne. Zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży a także nauczycieli. 
Poruszano zagadnienia, które z reguły nie są ujęte w programach szkolnych, a są 
bardzo ważne z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Zrealizowano łącznie 
10 godzin zajęć multimedialnych dla 263 osób z terenu Poznania. Warsztaty terenowe 
powadzono z kolei nad małymi zbiornikami wodnymi i/lub na obszarach leśnych przez 4 
godziny dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci/młodzieży – średnio 21 osób, 
w okolicach Poznania. Dotyczyły one bioróżnorodności całego ekosystemu, ochrony 
występujących tam roślin i zwierząt, problemów związanych z antropopresją, szczególnie 
z przejawami zanieczyszczenia lub degradacji. Uczniowie podzieleni na grupy mogli 
realizować różne tematy. W przypadku lasu były to: drzewa i krzewy, rośliny zielne, ptaki, 
pozostałe zwierzęta, grzyby, a w przypadku zbiornika wodnego: rośliny wodne i 
bagienne, fauna toni wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, płazy oraz jakość wody. 
Każda z grup uczniów wyposażona była w niezbędne pomoce dydaktyczne (przyrządy 
do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy, książki, 
lupy, lornetki, kredki, papier itd.). Łącznie w zajęciach terenowych wzięło udział 10 klas 
(209 osób).   

Zajęcia multimedialne i terenowe prowadzone były przez doświadczonych 
przyrodników, gwarantujących wysoką jakość zajęć pod względem merytorycznym. 
Ogółem w zajęciach edukacyjnych – multimedialnych i terenowych wzięło udział 472 
dzieci i młodzieży szkolnej, a wystawy odwiedziło około 100 osób dorosłych 
zainteresowanych tematyką wystaw, co razem stanowi ok. 570 osób. Na zakończenie 
każdych zajęć, organizowano quizy z nagrodami książkowymi dla zwycięzców i 
najbardziej aktywnych uczestników. Na te cele zakupiono łącznie 60 książek o tematyce 
przyrodniczej. Warsztaty dla dzieci i młodzieży przeprowadzono w ilości 40 godzin zajęć 
terenowych i 20 godzin zajęć multimedialnych, łącznie 60 godzin. Nagrody książkowe i 
inne niezbędne pomoce dydaktyczne były zakupione z otrzymanej dotacji. Projekt 
realizowano od 15 maja do 15 listopada 2019 roku, na który Fundacja otrzymała 
24600,00 zł z budżetu Miasta Poznania. Informacje o realizowanym przedsięwzięciu 
umieszczono na stronie internetowej i Facebooku Fundacji, a także rozsyłano drogą 
mailową do szkół poznańskich. 

  
II. 2.  V Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po naszemu 

Projekt był kontynuacją działań zrealizowanych w latach poprzednich. Piąty z rzędu 
Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po naszemu, odbył się 31.08.2019 roku na 
terenie Starego ZOO w Poznaniu. Na Piknik przygotowano 10 stoisk, na których 
prezentowano tematyczne atrakcje, jak: malowana eko-torba (tworzenie własnej torby na 
zakupy z ciekawymi wizerunkami chronionych zwierząt); gra recyklo-molkky 
(sprawdzenie się w fińskich kręglach); łamigłówki i rysowanki przyrodnicze; memory z 
chronionymi gatunkami zwierząt; puzzle przyrodnicze; zagadki botaniczne i 
ornitologiczne; bliskie spotkania ze zwierzętami (mieszkańcami ZOO); przyrodnicze gry 
planszowe; kącik artystyczny (tworzenie przyrodniczych dzieł). Zorganizowano quiz 
wiedzy przyrodniczej oraz zbiórkę baterii i drobnych elektrośmieci. V Poznański Piknik 
Przyrodniczy trwał 6 godzin, wzięło w nim udział ok. 150 rodzin z dziećmi, a 
najaktywniejszych uczestników Pikniku, którzy zebrali wszystkie pieczątki, aby wziąć 
udział w quizie wiedzy przyrodniczej, było 80. Uczestnikom quizu wręczano nagrody - 
gry planszowe i książki. Quiz pozwalał sprawdzić wiedzę uczestników zdobytą na 
pikniku. Przyznawane nagrody rzeczowe motywowały dzieci i młodzież do aktywności w 
trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych na Pikniku. Proponowane gry i zabawy 
pobudziły zainteresowania przyrodnicze dzieci, poszerzyły ich wiedzę zdobytą w 
przedszkolu i w szkole, nastąpiło w ten sposób uwrażliwienie dzieci i ich rodzin na piękno 
otaczającej przyrody oraz na potrzebę ochrony środowiska. Uczestnicy V Poznańskiego 
Pikniku Przyrodniczego byli informowani o otrzymanej dotacji z budżetu Miasta 



 

Poznania, również wszystkie informacje, ogłoszenia o V Pikniku zawierały Logotyp 
Miasta Poznania. Fundacja przy realizacji zadania współpracowała z 4 podmiotami: 
Poznański Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny UAM, Palmiarnia Poznańska oraz 
Fundacja „Zagrajmy”. Tak zorganizowany piknik przyrodniczy, przyczynił się do 
podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw przyjaznych środowisku. 
Fundacja na realizację zadania z budżetu Miasta otrzymała 7000,00 zł.  

 

II. 3. Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli – produkcja filmu z emisją 

Poznań nie jest betonową pustynią ale zieloną oazą, w której mogą przebiegać 
naturalne procesy przyrodnicze – podkreśla to wyprodukowany film przez Fundację. W 
osiedlach ludzkich istnieją lub są stwarzane warunki sprzyjające bytowaniu wielu 
gatunków roślin i zwierząt. Ekosystem miejski to ekosystem kompromisów, w którym 
pomimo narastającej presji człowieka, zarówno rośliny jak i zwierzęta wykorzystując 
nowe siedliska przystosowały się do silnej antropopresji. W filmie m. in. pokazani są 
mieszkańcy chodników i ich przystosowania do ciągłego wydeptywania oraz 
ekstremalnych warunków termicznych i znikomej wilgotności. Zaakcentowane zostały 
przystosowania roślin i zwierząt do ciągłej obecności metali ciężkich i zanieczyszczeń 
ropopochodnych. Z kolei ściany wielu budynków dla licznej grupy roślin i zwierząt 
stwarzają siedliska podobne do wapiennych skał, stąd pojawiają się gatunki górskie, 
choć Poznań położony jest na Nizinie Wielkopolskiej. Duże miasto to miejsce 
występowania kilku tysięcy gatunków roślin i zwierząt, przy czym znaczna większość to 
organizmy znajdujące się w ziemi, w gałęziach drzew, które są tak małe, że w ogóle ich 
nie widzimy. Natomiast kręgowców jest zaledwie 300 gatunków. Bioróżnorodność 
Poznania jest ogromna. Obliczono, że w jednym metrze sześciennym koron drzew, 
zwłaszcza starych drzew, żyje ponad sto różnych gatunków zwierząt. Należy sobie zdać 
sprawę z tej ilości i różnorodności organizmów, która występuje w mieście. Natomiast tak 
naprawdę zwracamy uwagę właściwie tylko na ptaki, czasem udaje nam się usłyszeć 
jeszcze żaby, chociaż jest ich coraz mniej, bo płazom się w mieście najgorzej powodzi. 
Wiemy, że są w mieście ssaki, ale z nich widzimy właściwie tylko wiewiórkę, czasem 
nietoperze i kopce kreta. Z innymi nie mamy bezpośredniego kontaktu. Film 
wyemitowano kilkakrotnie w telewizji WTK Poznań. Emisja filmu poszerzyła wiedzę na 
temat bioróżnorodności miasta Poznania, tego niezwykłego miejskiego ekosystemu. W 
wyniku emisji nastąpił wzrost wiedzy na temat środowiska przyrodniczego miasta 
Poznania oraz nastąpiło uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę ochrony przyrody. 
Pokazano, że zarówno w naturalnych ostępach jak i w miejskiej pustyni człowiek jest 
częścią środowiska przyrodniczego. W filmie zostały pokazane nietypowe siedliska 
występujące w dużym mieście, takie jak chodniki, mury domów itp. Zostały omówione 
strategie życiowe umożliwiające egzystencję organizmów w tych nietypowych 
siedliskach. W filmie został zaakcentowany związek człowieka z przyrodą oraz wpływ 
przyrody na życie człowieka. Charakterystyka bioróżnorodności miasta Poznania 
pozwoliła wskazać pozytywne działania władz miasta, dzięki czemu Poznań nie jest 
betonową pustynią a zieloną oazą. Ważnym osiągnięciem filmu jest dostarczenie 
pomocy dydaktycznej dla szkół, bowiem tematyka filmu może być uzupełnieniem 
podstawy programowej szkół w nauczaniu przyrody, biologii czy geografii. Dzięki emisji 
filmu w lokalnej telewizji (WTK) oraz przygotowaniu zestawu 1000 płyt DVD, został 
osiągnięty główny cel zadania publicznego, czyli podniesienie świadomości ekologicznej 
ludności miasta Poznania. Informacja dotarła do około 100 tys. osób, w zasięgu telewizji 
lokalnej oraz licznych grup, które dostały bezpłatnie płytę DVD z filmem. Na płytach DVD 
umieszczono logo Miasta Poznania z adnotacją o jego realizacji dzięki uzyskanym 
środkom z budżetu Miasta Poznania. Film zrealizowany został przez przyrodnika, przy 
współpracy z profesjonalnymi filmowcami, mającymi doświadczenie w produkcji filmów 
edukacyjnych i przyrodniczych. W treści filmu zawarto informację o otrzymaniu dotacji z 
budżetu Miasta Poznania, a link do niego zamieszczono na stronie Fundacji i 



 

Facebooku. Płytki DVD z filmem są przekazywane bezpłatnie szkołom i innym 
jednostkom w Poznaniu. Będzie on też wykorzystywany w trakcie zajęć z ochrony 
środowiska w ramach działalności statutowej Fundacji, związanej z edukacją dzieci i 
młodzieży szkolnej, uwrażliwiając ich na bogactwo przyrody, a także jej zagrożenie w 
aglomeracji miejskiej. Fundacja na realizację tego filmu  (15.05.2019 – 15.11.2019) 
otrzymała dotację w kwocie 29100,00 zł z budżetu Miasta Poznania.  

II. 4. Wody stojące i płynące miasta Poznania 

        Książka pt. „Wody stojące i płynące miasta Poznania” została wydana drukiem w 
ramach „Małych grantów” i dofinansowana z obszaru Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego z Urzędu Miasta Poznania.  
Opublikowana książka przybliża problematykę wód powierzchniowych miasta Poznania 
jego mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom. Książka składa się z dwóch 
głównych części, pierwsza dotyczy wód stojących i składa się z 16 rozdziałów, 
omawiających poszczególne jeziora i inne zbiorniki wodne, a druga główna część 
dotyczy wód płynących i obejmuje 9 rozdziałów, z opisem poszczególnych rzek. Spis 
literatury zawiera cytowane prace źródłowe. Książka wydana została w formacie B5, w 
nakładzie 200 szt. Zawiera 138 stron druku, 153 kolorowych zdjęć. Druk w Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców, szczególnie 
dla mieszkańców Poznania zainteresowanych ochroną środowiska, w tym dzieci i 
młodzieży szkolnej, pragnących poszerzyć swoje wiadomości zdobyte w szkole. 
Autorami publikacji są pracownicy naukowi, związani z Zakładem Ochrony Wód 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niniejsza książka znajduje się 
nieodpłatnie na stronie Fundacji w formacie pdf, a mogła być wydana drukiem dzięki 
otrzymanej dotacji w kwocie 10000,00 zł z budżetu Miasta Poznania (19.08.2019 – 
15.11.2019).   

 

III. Działalność gospodarcza 

III. 1.  ZIELONO MI 

Spotkania edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska pod hasłem 
„ZIELONO MI” organizowane są od wielu lat we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym 
„WAGART”. Połączone są one z imprezami kulturalnymi, na których wykorzystywane są 
również ciekawe formy informacji związane z ochroną środowiska. 12 stycznia 2019 roku 
odbyły się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu trzy imprezy o charakterze edukacyjno-szkoleniowym pod 
hasłem „Zielono mi - Świat w kolorze nadziei”. Fundację reprezentował członek zarządu 
dr Kamil Szpotkowski, prezentując m. in. filmy z prelekcją o zagrożeniach 
cywilizacyjnych w dużych miastach, np. odpadach. W ramach promocji Fundacji 
informował też o jej działalności edukacyjnej na rzecz ochrony środowiska, o 
prowadzeniu różnorodnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, organizowaniu konkursów, 
wystaw fotograficznych. Na tym spotkaniu prezentował się również kabaret „Na koniec 
świata” z programem kulturalno-rozrywkowym, reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. 
Program spotkania cieszył się dużym zainteresowaniem. Zarząd Fundacji otrzymał od 
WAGART-u bezpłatne zaproszenia na spotkania, do rozprowadzenia wśród osób 
zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii. W trzech 
edycjach tego seminarium wzięło udział ponad 5 tysięcy mieszkańców Wielkopolski. 
Spotkania takie znacznie poszerzają działania proekologiczne związane z edukacją 
społeczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego. WAGART przekazał Fundacji 
kwotę w wysokości 3000 zł, które Zarząd w całości przeznaczył na działalność 
statutową.   



 

 
 

IV. Inne działania 

IV. 1. Impreza plenerowa „Zielona Historia” Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy 

           W Muzeum Pierwszych Piastów odbywa się wiele inicjatyw w postaci zajęć 
edukacyjnych, warsztatów, gier i imprez plenerowych. Drugi rok z rzędu zorganizowano 
imprezę pn. „Zielona historia”, której program opiera się na zagadnieniach związanych z 
ekologią, gospodarką leśną, darami lasu, ziołami, segregacją odpadów itd. W roku 2019 
Muzeum Pierwszych Piastów do współpracy poprosiło naszą Fundację. W imprezie 
ubiegłej uczestniczyły m.in. Lasy Państwowe i Parki Krajobrazowe. 24 sierpnia na 
terenie małego skansenu w Lednogórze razem z Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy Fundacja wystawiła stoisko promocyjno -edukacyjne. Zaprezentowała na nim 
swoje wydawnictwa, prowadziła warsztaty na temat struktury i znaczenia biologicznego 
piany z wykorzystaniem suchego lodu, wody, surfaktantów oraz żywych przedstawicieli 
pienikowatych (Aphrophoridae). Dodatkowo w jednej z sal muzealnych odbywał się 
pokaz filmów, na którym prezentowane były: film pokazujący tło historyczne Lednicy oraz 
filmy wyprodukowane przez Fundację Biblioteka Ekologiczna, jak „Małe zbiorniki w 
dużym mieście – oaza bioróżnorodności” oraz „W dolinach Bogdanki i Kamionki”. Festyn 
w godzinach 10,00 – 17,00 odwiedziło około 250 rodzin.     

 

IV. 2. Inne  

Przez cały okres sprawozdawczy, zgodnie ze Statutem, Fundacja niezależnie od 
realizowanych projektów prowadziła działalność biurową, nawiązywała kontakty z innymi 
organizacjami pozarządowymi, ze szkołami itd. Odbyła 12 posiedzeń Zarządu, w których 
uczestniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Fundacja, jak co roku, od 
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego otrzymywała kolejne numery Dwumiesięcznika 
„Zielona Planeta”.  
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