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ARKTYCZNE WEBINARIA 
Fundacja forScience to niewielka organizacja pozarządowa skupiająca garstkę pasjonatów o rozmaitych 

specjalizacjach i zainteresowaniach. Tym, co nas łączy jest fascynacja rejonami polarnymi, zapał do pracy i chęć 

angażowania się w inicjatywy, w których działalność naukowa i edukacyjna idzie w parze z ochroną środowiska 

i dziedzictwa kulturowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnym elementem projektu są spotkania z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą, podczas których dzielimy 

się tym, czego nauczyliśmy się o Arktyce oraz tym, czego Arktyka nauczyła nas o świecie. Każde z takich spotkań 

to wirtualna wyprawa na Daleką Północ, a co za tym idzie, barwne opowieści, piękne widoki i porcja rzetelnych 

informacji, które skutecznie zapadają w pamięć, zaszczepiając w naszych słuchaczach poczucie odpowiedzial-

ności za kondycję naszej planety. 

CO NAS WYRÓŻNIA? 

 naukowe i pedagogiczne wykształcenie prowadzących 

 pasja do dzikiej przyrody i proaktywna postawa wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych 

 szeroki wachlarz arktycznych doświadczeń 

 interaktywny format zajęć zachęcający słuchaczy do aktywnego uczestnictwa 

 prezentacje prowadzone w oparciu o autorskie zdjęcia i filmy z Arktyki 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WEBINARIÓW! 
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  KIERUNEK: ARKTYKA.. 
  czyli niewesołe doniesienia z arktycznych plaż..  

 

 Preferowany wiek uczestników: 12+ Arktyka – lodowa kraina na północnych krańcach mapy – dla większości 

z nas pozostaje dzika i niedostępna. Jednak nie dla wszystkich. Każdego 

dnia ciągną ku niej z całego świata nieprzebrane ilości… śmieci. Latem 

2019 roku, w ślad za śmieciami wyruszył zespół Fundacji forScience, by 

z bliska przyjrzeć się kondycji plaż południowego Spitsbergenu. Dało to 

początek projektowi Sørkapp Marine Litter Cleanup, który okazał się 

niesamowitym wyzwaniem i wielką przygodą, a jednocześnie źródłem 

wielu wstrząsających obserwacji i niepokojących wniosków. Podczas 

spotkania opowiemy o tym, co zastaliśmy na arktycznych plażach i jaki 

ma to związek z każdym z nas.  

 Czas trwania zajęć: 45 min 

  

 

 

 

 

 
 
 

  ARKTYCZNA LIGA MISTRZÓW..  
  czyli o zwykłych-niezwykłych mieszkańcach Svalbardu..  

 

 Preferowany wiek uczestników: 10+ Niełatwo jest przetrwać w Arktyce. Są jednak tacy, którzy do perfekcji 

opanowali tę trudną sztukę. W toku ewolucji, zwierzęta i rośliny 

występujące na Svalbardzie wypracowały całą gamę wymyślnych 

mechanizmów i umiejętności, dzięki którym nie straszne im chłody, 

lody i ciemności. Ba! Niektórym z nich najlepiej wiedzie się właśnie 

podczas najsroższych polarnych zim! Uczestnicy spotkania wezmą pod 

lupę adaptacyjne sekrety najciekawszych miejscowych gatunków, 

dzięki czemu dowiedzą się, między innymi, jakiego koloru faktycznie są 

białe niedźwiedzie, który ptak zasługuje na tytuł Największego 

Wymiatacza Svalbardu i w jaki sposób niepozorne różowe kwiatki 

wyciągały z opresji dawnych polarników. 

 Czas trwania zajęć: 45 min 
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  NIC OPRÓCZ GÓR I OSTRYCH SZCZYTÓW..  
  czyli o niefortunnym zbiegu okoliczności, który na zawsze odmienił oblicze Svalbardu.. 

 

 Preferowany wiek uczestników: 14+ Mogłoby się wydawać, że życie na Svalbardzie od zawsze toczy się tym 

samym, naturalnym rytmem. Że w rytm ten mało kto się wtrąca, bo 

niby czego miałby szukać w tych niegościnnych okolicach. Że archipelag 

położony daleko poza północnym kołem podbiegunowym, leży również 

poza kręgiem naszych wpływów i zainteresowań. Rzeczywistość 

wygląda jednak zupełnie inaczej. Historia Svalbardu jest równie 

burzliwa, co otaczające go morza, a wszystko zaczęło się od pewnego 

przypadku. Uczestnicy spotkania dowiedzą się w jakich okolicznościach 

archipelag pojawił się na mapie Europy, do czego doprowadziło 

zderzenie arktycznej przyrody z europejską zachłannością i dlaczego 

współczesny Svalbard wygląda jak wygląda. 

 Czas trwania zajęć: 45 min 

  

 

 

 

 

 

 

  KONIEC ŚWIATA TO DOBRY POCZĄTEK..  
  czyli Arktyka jako wskaźnik kondycji naszej planety.. 

 

 Preferowany wiek uczestników: 14+ Zapraszamy na opowieść o końcu świata! Trochę przewrotnie, bo nie 

tylko w rozumieniu globalnej katastrofy, przed którą od lat ostrzegają 

nas specjaliści, ale również w potocznym rozumieniu geograficznym, bo 

mowa będzie o Arktyce. To właśnie tam klimat zmienia się najszybciej, 

naruszając delikatną naturalną równowagę, na której bazuje miejscowy 

ekosystem. Podczas zajęć, weźmiemy na warsztat niezwykłą złożoność 

tego ekosystemu, wgłębimy się w plątaninę wzajemnych powiązań 

między jego elementami, a przy okazji rzucimy trochę światła na 

globalne konsekwencje zachodzących w Arktyce zmian. Będzie też co 

nieco o Polsce, bo reguły gry zmieniają się i tu. 

 Czas trwania zajęć: 45 min 
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WYGLĄDA CIEKAWIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i podamy koszt uczestnictwa w naszych webinariach. Weźmiemy też 

pod uwagę ewentualne wymagania specjalne, aby jak najlepiej dopasować zakres, formę oraz czas trwania 

zajęć do potrzeb danej instytucji i zainteresowań wybranej grupy słuchaczy. 

Biorąc udział w webinariach Fundacji forScience pomagasz sfinansować kolejną edycję projektu Sørkapp Marine 

Litter Cleanup, bo cały dochód ze spotkań przeznaczamy właśnie na ten cel. Jeśli więc przejmujesz się losem 

Arktyki, nie zwlekaj i napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś. 

 biuro@forScience.pl 
 

 660 340 620 | 570 584 093 
 

 
 
 

 

 

 

  MY, TO ZNACZY KTO?.. 
  czyli kilka słów o prowadzących..   

ADAM NAWROT 
geomorfolog, hydrolog, doktor Nauk o Ziemi 

 

BARBARA JÓŹWIAK 
tłumacz, metodyk, lektor języka angielskiego 

Pierwsze kroki w nauce stawiał na Wydziale Nauk 

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Badań 

Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii 

Nauk. Uczestniczył w wielu wyprawach naukowych do Arktyki i 

dwukrotnie zimował w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na 

Spitsbergenie, z czego raz jako Kierownik Wyprawy. Od 2017 

roku, bierze udział w pracach mających na celu rewitalizację 

Polskiej Stacji Antarktycznej im. A. B. Dobrowolskiego. 

Jako absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie 

Gdańskim, przez lata związana była z edukacją. Pracowała jako 

lektor i metodyk języka angielskiego dla International House w 

Rosji i Kazachstanie, a w przerwach między kontraktami – jako 

nauczyciel-wolontariusz w górskich wioskach w Indiach. Po 

powrocie do Polski, na jakiś czas związała się z British Council 

Poland. Obecnie pracuje jako tłumacz, współpracując m.in. z 

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Resztę czasu 

poświęca Fundacji forScience. 

 


