
UROCZYSTE OTWARCIE NASZEJ WYMARZONEJ EKOPRACOWNI 

odbyło się w dniu 28 listopada 2014 r. 

 
 
 Na uroczystym otwarciu ekopracowni nie 

zabrakło wielu znamienitych gości. Wśród nich 

znaleźli się: Prezydent Miasta Zgierza Pani Iwona 

Wieczorek, Skarbnik Miasta Zgierza Pan Robert 

Zwierzyński, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i 

Zarządzania Środkami Pomocowymi Urzędu 

Miasta - Pani Agnieszka Łuczak, pani doktor Katarzyna Maria Zielińska z Katedry 

Geobotaniki i Ekologii Roślin z Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodnicząca  Rady 

Rodziców p. Anna Chrostek. 

Goście zostali powitani przez Annę Krzemińską i Jakuba Wojtaszczyka, uczniów 

klasy II B, słowami Św. Jana Pawla II: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako 

jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator". 

Bliska naszym sercom jest ochrona środowiska, miłość do świata roślin i zwierząt, 

chcemy oddychać czystym powietrzem, otaczać się pięknymi krajobrazami i chronić to, co 

zagrożone, aby dobro matki natury zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego, by 

egzystować w zgodzie z natura i dla natury niezbędne jest edukowanie i podnoszenie 

świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Aby skutecznie się kształcić niezbędna 

jest ekoedukacja i tak właśnie zrodził się pomysł powstania ekopracowni w naszym 

gimnajzum. Następnie było stworzenie projektu, ocena i realizacja z wykorzystaniem 

środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

w wysokości 40.000 zł. Dlatego dziś możemy świętować ten wielki dla nas dzień. 

Nasz sukces nie byłby możliwy gdyby nie determinacja pani dyrektor Bożeny Wężyk 

oraz otwartości na zmiany nauczycielki biologii Karoliny Balickiej, która jest autorką projektu  

i czuwała nad realizacją nowoczesnej pracowni biologicznej. 

Ochrona środowiska w zgodzie z procesami ekologicznymi, jakie zachodzą  

w ekosystemach powinny być najważniejsze w dobie XXI wieku. Edukacja, elementy 

przyrody, ochrona środowiska, świadomość ekologiczna społeczeństwa to najważniejsze 

aspekty ówczesnych czasów, aby wykluczyć rabunkową działalność egzystencji ludzkiej na 

kuli ziemskiej. 

Najważniejsze jest zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody, a co za tym idzie 

myślenie globalne i działanie lokalne. Niech ta myśl przyświeca nam i przyszłym pokoleniem 

przez cale życie.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/


  Po krótkim przemówieniu naszych uczniów, przyszedł czas na pouczający i pełen 

humoru spektakl o tematyce ochrony środowiska. Młodzież ukazała szereg aspektów 

racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i szanowania naszej Ziemi. 

Kolejnym interesującym występem było zaśpiewanie przez Jakuba Wojtaszczyka, 

ucznia klasy IIB, utworu „Love mi harder” (Ariany Grande and The Weeknd). Swoim 

wykonaniem Kuba, wprawił publiczność w zachwyt. Zaproszeni goście mogli również 

podziwiać nasz szkolny Eko - Zespól Taneczny „Latino Fitness Dance” w egzotycznej 

choreografii.        

Symboliczne przecięcie wstęgi w drzwiach nowoczesnej ekopracowni było kolejnym 

punktem uroczystości. Potem przyszedł czas na przemówienia, krótkie i konkretne.      

Wspomniana wcześniej nauczycielka biologii, pani Karolina Balicka, będąc przy 

głosie, zwróciła uwagę na zasadność owej inwestycji, której nadrzędnym zadaniem jest 

rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska. Podkreśliła jak ważną 

rolę odegrała dotacja w wysokości 40.000 zł, otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. Dotacja ta podniosła poziom edukacji 

ekologicznej uczniów naszej szkoły. Pani Karolina powiedziała również, że pracownia 

biologiczna z dość nieatrakcyjnej z zużytymi pomocami dydaktycznymi, przeobraziła się  

w pracownię o europejskich standardach z dostępem do rozmaitych i interesujących pomocy 

dydaktycznych i sprzętu, umożliwiając tym samym ciekawy proces dydaktyczny młodzieży.   

Na pewno pomoże ona nauczycielom przekazać wiedzę bardziej efektywnie,  

a uczniom w przyjemny sposób zrozumieć trudniejsze tematy – mówiła później  

z nieukrywaną satysfakcją pani dyrektor Bożena Wężyk. 

Następnie pani doktor Katarzyna Maria Zielińska z Katedry Geobotaniki i Ekologii 

Roślin z Uniwersytetu Łódzkiego, przybliżyła zagadnienia ekologii w swoim naukowym 

wystąpieniu. 

  Nie zabrakło również wystąpienia uczniów z klasy III A Jakuba Pacyniaka i Damiana 

Okupskiego, którzy przygotowali i omówili w postaci prezentacji multimedialnej temat 

alternatywnych źródeł energii. Do tematu podeszli profesjonalnie i z wielkim 

zaangażowaniem. 

Wreszcie przyszedł czas na obejrzenie niektórych pomocy dydaktycznych, które będą 

umożliwiać młodzieży naukę poprzez obserwacje i doświadczenia, a także rozbudzą w nich 

chęć pogłębiania procesu edukacji. 

Na koniec tej miłej i kameralnej uroczystości nie zabrakło też słodkiego akcentu. Na 

zgromadzonych czekał przepyszny tort z ekologicznym akcentem, którym częstowała  

p. Karolina Balicka.  
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