
Projekt:  Sowy Polski  

 

Realizacja: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych; 

Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 w Krakowie; 

Obszar: cały kraj; 

Okres: sierpień 2009 - styczeń 2011. 

 

Przeszłość…  

Obecny projekt jest kontynuacją  działań  realizowanych przez Fundację Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych od 2004 roku. Są to projekty przede wszystkim edukacyjne jak i 
związane z czynną ochroną sów. Projekty  finansowane był przez: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie (WFOŚiGW), Fundusz Partnerstwa dla Środowiska, Fundację PZU. Partnerem 
Fundacji w realizowanych działaniach jest Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOS). 

 

Dotychczas przeprowadzone działania to między innymi: 

• Przeprowadzenie 4 akcji warsztatowo-inwentaryzacyjnych na terenie: Babiogórskiego 
Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku 
Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego oraz przyległych im nadleśnictwach. 
Łącznie w warsztatach wzięło udział ponad 200 osób. Efektem przeprowadzonych 
kontroli było wykrycie 150 stanowisk sów,  

• Przeprowadzenie 181 warsztatów dla dzieci i młodzieŜy (ok. 6034 uczestników),  

• Przeprowadzenie 50 warsztatów dla nauczycieli (ok.  925 nauczycieli),  

• Przeprowadzenie 32 szkoleń dla społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, animatorów, pracowników edukacyjnych 
przedstawicieli jednostek administracji państwowe j (leśnicy, pracownicy parków 
narodowych, krajobrazowych (ok. 633 osób),  

• Przeprowadzenie kilku  konkursów plastycznych i literackich nt. sów dla dzieci i 
młodzieŜy,  

• Inwentaryzacja sów na terenie miasta Krakowa wraz z wywieszeniem 50 budek na 
terenie miasta Krakowa,  



• Wywieszenie 50 budek dla puszczyków na terenie miasta Krakowa,  

• Wywieszenie 240 budek dla sów róŜnego typu, na terenie całej Polski, 

• Oraz liczne materiały edukacyjne powstałe w czasie projektów: 

- poradnik „Metody badań i ochrony sów” powstałym na bazie doświadczeń około 20 
autorów. Osią pracy jest opisanych w niej dokładnie 11 gatunków sów, lęgowych bądź 
prawdopodobnie lęgowych w Polsce, 

- pakiet edukacyjny „Sowy Polski”- wydanie I, przygotowany jako gotowy materiał do 
prowadzenia zajęć lekcyjnych w róŜnych grupach wiekowych dzieci i młodzieŜy, ale 
takŜe z moŜliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet obejmuje: prezentację 
multimedialną, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia, kart do gry „Gdzie 
mieszkam” oraz puzzlami, 

- bogato ilustrowana ksiąŜka popularnonaukowa „Sowy Polski”, opisująca wszystkie 
gatunki krajowe, ich biologię, ekologię, zagroŜenia jakim podlegają oraz sposoby ich 
ochrony, 

- róŜnorodne plakaty, naklejki i koszulki. 

 

Teraźniejszość… Ze względu na duŜy, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji i 
prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE otrzymała moŜliwość poszerzenia 
i kontynuowania projektu dzięki wsparciu NFOŚiGW a takŜe WFOŚiGW w Krakowie. W 
ramach obecnych działań przewiduje się m. in. wydanie: 

• poszerzonej wersji pakietu edukacyjnego „Sowy Polski”, w skład którego wchodzić 
będzie m.in. prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy 
ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, 
gry edukacyjne, puzzle, karty itp. 

• filmu edukacyjnego „Sowy Polski” (30 min.) 

• naklejek i koszulek promocyjnych. 

Podobnie jak poprzednio, silnym akcentem projektu mają być bezpłatne warsztaty edukacyjne 
dla dzieci i młodzieŜy, nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości 
ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). Projekt przewiduje równieŜ zorganizowanie dwóch 
konkursów dla dzieci: „Sowi las”, to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze 
zorganizowanej zabawy karnawałowej, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i 
młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś „Sówka, mądra główka” skierowana jest do 
dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum).BieŜące 
informacje na temat działania projektu będzie moŜna znaleźć na stronie www.sowy.eco.pl. 
Serdecznie zapraszamy równieŜ na stronę internetową www.fwie.eco.pl, gdzie mogą Państwo 
zarejestrować swój adres email w opcji newsletter, celem otrzymywania najświeŜszych 



informacji na temat np. bezpłatnych warsztatów, konkursów, czy publikacji wydanych w 
ramach róŜnych projektów przyrodniczych. Kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 -15.00 – 
0 (12) 6315731. 

 

Projekt edukacyjny Sowy Polski - Konkursy. 

 

W latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na 
terenie całej Polski projekt edukacyjny „Sowy Polski” dofinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Głównym celem projektu jest 
przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony. Sowy są 
grupą ptaków słabo poznaną, zwłaszcza ze względu na swój głównie nocny i skryty tryb 
Ŝycia. Do dnia dzisiejszego są często tępione i prześladowane przez człowieka. Ciągła presja 
ze strony człowieka, który nierzadko tępi sowy i ogranicza ich miejsca bytowania w swoim 
sąsiedztwie, zmniejsza liczebność tych ptaków. Wynika to często, z powodu braku wiedzy o 
poŜytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Chcemy połączyć wiedzę 
specjalistyczną na temat biologii i ekologii sów z ciekawymi metodami i technikami 
nauczania, wykorzystywanymi w czasie bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieŜy, jak i 
nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej w całej 
Polsce. Projekt przewiduje równieŜ zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i 
młodzieŜy: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”.  Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 
roku  i będą trwać do końca listopada 2011.  

  „Sowi las” to konkurs na róŜnego rodzaju akcje edukacyjne (np. w postaci zabawy 
karnawałowej lub tanecznej, na której będą uŜyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", 
warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w 
danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej 
wykonania moŜna przesłać np. w formie fotoreportaŜu, prezentacji multimedialnej, filmu. 
Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: 
artykuły i notatki prasowe w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych. Placówki, 
które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie na adres: edukacja@fwie.eco.pl otrzymają 
wsparcie od fundacji w postaci wysłanych materiałów edukacyjnych. W akcji edukacyjnej 
musi uczestniczyć grupa dzieci i ich opiekunów (np.grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko 
ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem). Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest przesłanie sprawozdania z akcji w wyznaczonym terminie. W konkursie przewidziano 
nagrodzenie 10 placówek oraz indywidualnie dzieci w nich uczestniczących. Zwycięskie 
prace zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.  

          Konkurs „Sówka, mądra główka”  to konkurs literacki dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o 
sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie 
pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa w 



konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo 
do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu 
turystycznego. Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.  

Szczegółowe informacje na temat projektu i konkursu moŜna znaleźć na stronie 
internetowej projektu www.sowy.eco.pl. 

 


