
 

Przedsięwzięcie organizowane w ramach imprez towarzyszących XIV Sesji 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Zmian Klimatu 
 

Projekt: Ekologia inaczej – uniwersalny język sztuki inspirowany pięknem natury 

Realizatorzy: Urząd Miejski w Puszczykowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Partnerzy dla Samorządu, Wielkopolskim Parkiem Narodowym  

Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 61 088,58 zł  

Udział Puszczykowa:  18.280,06 zł  

Udział Wielkopolskiego Parku Narodowego: rzeczowy, szacowany na ok. 20.000 zł 

Cele:  

 promocja przyrody i krajobrazu Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez 

sztukę 

 propagowanie nowatorskich form edukacji ekologicznej połączonej z prezentacją 

twórczości artystycznej puszczykowskiej artystki Aleksandry Korejwo inspirowanej 

pięknem natury.”  

 Promocja Puszczykowa wśród uczestników Konferencji klimatycznej 

 

Opis Projektu:  

W ramach Roku Środowiska i Klimatu ogłoszonego przez miasto Poznań oraz imprez 

towarzyszących XIV Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie Zmian Klimatu miasto Puszczykowo wraz ze Stowarzyszeniem Partnerzy dla 

Samorządu przy współpracy Wielkopolskiego Parku Narodowego zorganizowało imprezę 

skierowaną do gości XIV Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. 

Celem przedsięwzięcia zatytułowanego „Ekologia inaczej – uniwersalny język sztuki 

inspirowany pięknem natury” była edukacja ekologiczna poprzez sztukę.  O atrakcyjności 

wydarzenia stanowiło ukazanie, w scenerii Wielkopolskiego Parku Narodowego, piękna  

i wartości polskiej przyrody i krajobrazu, które są inspiracją dla twórczości filmowej  

i malarskiej puszczykowskiej artystki Aleksandry Korejwo. 

 

W dniach 6-11 grudnia 2008  miłośnicy przyrody i sztuki z całego świata zostali 

zaproszenie  do Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego na wystawę malarstwa oraz 

pokaz unikatowych, animowanych obrazów filmowych ilustrowanych muzyką klasyczną. 

Najnowszym  nieukończonym jeszcze dziełem, które zobaczyli uczestnicy tego 

niecodziennego, kulturalno-przyrodniczego wydarzenia, był film „SCHERZO” do muzyki 

Fryderyka Chopina. 

 

Prace nad filmem pani Aleksandra rozpoczęła za granicą, gdy pracowała dla wytwórni 

Walta Disneya. Dziesięciominutowe "Scherzo" powstawało z przerwami prawie 10 lat  

i w czasie spotkań w Jeziorach doczekało się swojego przedpremierowego pokazu. 

Widzowie mieli także okazję poznać tajniki unikatowego warsztatu pracy artystki, która 

tworzy swoje obrazu  z barwionych soli formowanych w poszczególne klatki filmu przy 

pomocy ptasiego piórka.  

 

   



 

W kameralnej atmosferze sali Wielkopolskiego Parku Narodowego obok najnowszej 

produkcji, można było zobaczyć także wcześniejsze filmy pani Korejwo. W korytarzach 

Ośrodka Muzelano-Dydaktycznego WPN, w którym odbywał się pokaz filmu, obejrzeć też 

można było obrazy artystki oraz fotogramy kierownika Centrum Edukacji Ekologicznej 

WPN Jarosława Wyczyńskiego. 

 

              

 

 

Pokazy odbywały się w dniach 6 – 11 grudnia 2008r., w godzinach 15.30-17.30,   

w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Dla mieszkańców 

Puszczykowa zorganizowano dodatkowe specjalne seanse  w dniach 6-7 grudnia  

o godzinie 11.00. Korzystali z nich także  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z Puszczykowa, którzy  byli przywożeni  do siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego 

w Jeziorach, oglądali filmy, wystawę a po ich obejrzeniu brali udział w grach i zabawach 

zorganizowanych przez pracowników Parku. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 

1000 uczestników w tym, 25 osób z zagranicy, nawet z tak dalekich krajów jak Tajlandia.  

 

       
 

                        
 

     


