O G R Ó D B O TA N I C Z N Y U Z | Z I N D E X E M W P O D R Ó Ż Y

kosztowne! Nie tylko zwierzęta wydają mnóstwo energii
na rozmnażanie) itd. - wszystko ma swoją cenę. Zrywając kwiaty, które zaraz wyrzucamy, ot, dla kaprysu, jest
potężnym marnotrawstwem wysiłku rośliny. Bo po co powstają kwiaty? Dla wyprodukowania potomstwa. Tylko po
to! Pamiętajmy o tym. Kwiaty hodowane i cięte na bukiety
mają przynajmniej swe przeznaczenie, służą dekoracji czy
jako prezent. To co innego niż te zrywane bez sensu i następnie wyrzucane. Pamiętajmy o tym podwójnie. Jedno
to koszt energetyczny. Drugie to pszczoły. Dzięki ich pracy
cieszymy się z nawet ponad 70 proc. produktów spożywczych. Jeżeli niszczymy kwiaty, nawet roślin postrzeganych
przez nas za bezużyteczne, zmniejszamy tym samym bazę
pokarmową dla pszczół, nie mówiąc o wielu innych organi-

zmach, których roli na co dzień wielu z nas nie dostrzega,
nie zna i nie rozumie. Zatem Ogród Botaniczny to również
fantastyczne miejsce dla obserwacji licznych owadów czy
ptaków - te najlepiej widać i słychać. Ponadto zaskrońce,
ropuchy, żaby i cała gama zwierząt mieszka w Ogrodzie,
tworząc swoisty ekosystem, warty ochrony, szacunku, ale
i oglądania. Gdyż Szanowny Czytelniku, to tzw. ekoturystyka stanowi klucz dla zrozumienia pewnych prawideł przyrody, wyrobienia sobie do niej uznania, a dalej przekazania
tego kolejnym pokoleniem. Odwiedzając Ogród realizujesz
jedno z jego najważniejszych zadań - nawiązanie kontaktu
człowieka z przyrodą.
Zapraszamy do Ogrodu wiosną!

OD STUDENTÓW DLA STUDENTÓW –
Z INDEXEM W PODRÓŻY
__Wojciech Góralski
Dyrektor I Ogólnopolskiego Festiwalu
Podróżniczego ZIELONE GLOBY 2014
Dwie wyprawy starym busem, telewizyjne i radiowe programy podróżnicze oraz dwie książki.
To dotychczasowy dorobek zielonogórskich studentów, którzy wchodzą w skład stowarzyszenia
Z Indexem w Podróży. Ekipa jednak nie spoczywa
na laurach i planuje kolejne spektakularne przedsięwzięcia. Jedno z nich miało swoją premierę z końcem września. Wtedy to oﬁcjalnie została zaprezentowana najnowsza książka Mariusza Malinowskiego Początek
przygody. Lektura nie powstałaby bez znacznego wsparcia
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kilkusetstronicowa książka
jest wspomnieniem wyprawy Maroko Trip 2013. Mnogość
ciekawych historii, wspomnień i anegdot została ubarwiona dziesiątkami fotograﬁi z całej Europy oraz egzotycznego Maroka.
Z Indexem w Podróży to
grupa ludzi, którzy działają nie
tylko wyłącznie na swoją korzyść. Wręcz przeciwnie. Każde
przedsięwzięcie jest realizowane z myślą o innych studentach, którzy mogą wszystkie
działania śledzić za pomocą
strony internetowej oraz relacji w lokalnych mediach. Tym
razem ekipa postanowiła pójść
o krok dalej i podjęła się organizacji pierwszego ogólnopolskiego festiwalu podróżniczego
Zielone Globy 2014. Takiego
wydarzenia w Zielonej Górze
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__ MAROKO TRIP 2013, FOT. OD AUTORA

jeszcze nie było. 11 października w klubie studenckim Wyspa zgromadzili się uczestnicy 5 projektów podróżniczych
z całej Polski. Wszyscy goście wystąpili przed publicznością
z prezentacjami swoich dokonań.
Z kolei pod koniec maja 2015 r. globtroterzy spróbują
dokonać kolejnej historycznej rzeczy i wyruszą na wyprawę dookoła świata. Ponad roczna podróż będzie przebiegała przez Azję, Amerykę Północną, Południową i całą
Europę.
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