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WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY” OFERUJE
Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowsze wydawnictwa z zakresu edukacji ekologicznej:

F Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła,  Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powi-
nien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-45-7, 44 s. B5, kolorowa, foliowana
okładka, 10 zł. Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych
tematycznie  w czterech rozdziałach obejmujących problematykę  ilości  wytwarzanych odpadów
komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz
wpływu mieszkańców na nią. Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, czasu trwania, miejsca i
metod realizacji zajęć oraz ich proponowanego przebiegu, w opisie każdego ćwiczenia zamiesz-
czone są również aktualne dane dotyczące odpadów wraz z adresami stron internetowych instytucji
zajmujących się tematyką odpadów. Książka adresowana do uczniów klas V i VI klas szkół podsta-
wowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. 

F Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła,  Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powi-
nien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych – poradnik dla nauczy-
ciela, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-46-5, 60 s. B5, kolorowa, foliowana okładka, 10 zł.
Materiał zawarty w zestawie zawiera podstawowe definicje i metody postępowania z odpadami
komunalnymi oraz ciekawe rozwiązania praktyczne prowadzenia lekcji, głównie przy użyciu ak-
tywnych metod nauczania. Podane w prosty i przystępny sposób, do realizacji głównie w ramach
lekcji przedmiotów przyrodniczych, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz godzin wychowawczych.
Proponujemy po 1 egz. dla każdego nauczyciela. 

F Małgorzata  Grodzińska-Jurczak,  Agata  Bartosiewicz,  Co  każdy  przedszkolak  o  śmieciach
wiedzieć powinien?,  Wyd. I, Kraków 2002, ISBN 83-87331-40-6, 32 kolorowe s. A4 w kształcie
kosza na śmieci, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 10 zł. Jest to zestaw oryginalnych, bar-
dzo bogato ilustrowanych ćwiczeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia
śmieci w domu przez ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Ad-
resowany jest do sześciolatków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz prześledzenia informacji o
odpadach  przedstawianych  przez  przyjazną  postać  „Śmiecioludka”,  każde  z  ćwiczeń  wymaga
samodzielnej  pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji,  wycinanie przykładowych
śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrak-
cją jest gra planszowa i sticker (samoprzylepny znaczek) do przyklejania np. na lodówce, przy-
pominające o praktycznych a zarazem proekologicznych metodach zagospodarowywania odpadów
w domu i przedszkolu.
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Wydawnictwo „Zielone Brygady” zajmuje się wydawaniem publikacji nt. edukacji ekologicznej, ochrony
środowiska, alternatywnej ekonomii, praw człowieka, przyrody, wegetarianizmu, praw zwierząt itp. 
Najważniejsze pozycje wydawnicze: 
 180 numerów pisma „Zielone Brygady. Pismo ekologów” (cena 5 zł w sprzedaży i prenumeracie,

archiwalne numery w cenie 1 zł). Pismo ukazuje się od maja 1989 roku i dostępne jest w Salonach
Prasowych  Ruchu,  EMPiKach,  niektórych  księgarniach,  barach  wegetariańskich  oraz  sklepach
ekologicznych. 

 38 pozycji w serii Biblioteka „Zielonych Brygad”, obecnie w sprzedaży: 
 nr 38 Szkudlarek P. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (cena 2 zł).
 nr 20 Herngren P. Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa (cena 5 zł). 

Ø oraz kilkadziesiąt tytułów spoza ww. serii, m.in.:
 Grodzińska-Jurczak M. i Bartosiewicz A.   Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powi  -  

nien? (cena 10 zł)
 Grodzińska-Jurczak M. i Tarabuła M.    Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Ze  -  

staw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkół podstawo-
wych i     gimnazjum   (cena 10 zł)

 Grodzińska-Jurczak M. i Tarabuła M.   Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwi  -  
czeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych – poradnik dla nauczyciela (cena 10 zł)

 Tyralska-Wojtycza E. Zestaw dydaktyczny Transport (cena 5 zł).
 Schoolland K. Przygody Jonatana Poczciwego. Odyseja wolnego rynku (cena 15 zł).
 Hyła M. Miasta dla rowerów (cena 5 zł). 

Do podanych cen (nie dot. prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych lub częstszych
zamówieniach – możliwość zniżek oraz otrzymania bonusu w postaci następujących publikacji: 

 Budzyński O. Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy
 Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciążliwa konieczność?
 Prawo ochrony środowiska
 Recykling – katalog 97/98 z dodatkami regionalnymi

W przygotowaniu: 
 Małopolski Informator Ekologiczny
 Rafał Rafalski Brytyjski ruch Road Protesters. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 Margrit Kennedy Pieniądz bez inflacji i odsetek 
 Emilian Weroński, Etyka (tytuł roboczy)

Zapraszamy na strony internetowe Wydawnictwa „Zielone Brygady”! Można tam znaleźć archiwalne pu-
blikacje (http://www.zb.eco.pl/czytaj.htm) jak i aktualną, pełną ofertę (http://www.zb.eco.pl/ksiegarn). Za-
mówienia można składać poprzez ww. stronę jak i adres zamieszczony poniżej. Na życzenie wystawiamy
faktury VAT (powyżej 6 zł).
Sponsorzy – mile widziani!
Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych wolontariatem. Oferujemy bezpłatną pracę pozwalającą na
zdobycie doświadczeń w dziedzinie działalności wydawnictwa i organizacji pozarządowej. Wystawiamy
referencje. 
Zapraszamy także do zakładania stron WWW i list dyskusyjnych na bezpłatnym serwerze społecz-
nych  organizacji  ekologicznych:  http://www.most.org.pl.  Oferujemy  tanie  adresy  internetowe  w
atrakcyjnej domenie www.eco.pl

WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”
Sławkowska 12 (III p.), PL-31-014 Kraków

tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858 w. 11 tel. 0/603/363-721 
SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl 
zb@eco.pl http://zb.eco.pl gg 210891
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