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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » 70 szkół z terenu województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu.

Konkurs Zielona Pracowania 2022 rozstrzygnięty
Finał wraz z uroczystym
wręczeniem symbolicznych
dyplomów potwierdzających
dofinansowanie, odbył się na
Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc osób – zaproszonych
gości, przedstawicieli gmin
i miast oraz zwycięskich szkół,
ale przede wszystkim uczniów
z całego województwa.
- Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw
ekologicznych nauczymy się
w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach.
To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 129

zgłoszeń, z których wybranych zostało 70 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia
pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół
podstawowych oraz w szkołach
średnich. Maksymalna kwota
dotacji nie może przekroczyć
40 tys. zł.
To już ósma edycja konkursu
Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa
śląskiego powstało 439 pracowni, których powstanie pochłonęło ponad 16,5 mln zł.
Wśród beneficjentów są:
- Gmina Nędza Zielona Pracownia w SP w Nędzy - Laboratorium talentów 40 000,00 zł

- Gmina Racibórz Zielona
Pracownia w SP nr 4 w Raciborzu - Kasprowy 39 090,00 zł
Autorką projektu pracowni pn. „Kasprowy” jest Anna
Wacławczyk. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach
uczniowie SP 4 już po przerwie
wakacyjnej wrócą do odmienionej pracowni z dostępem do nowoczesnych technologii ułatwiających poznawanie mikro
i makroświata. Sala wyposażona zostanie m.in. w sprzęt multimedialny, mikroskopy wraz
z preparatami, model człowieka
naturalnej wielkości z odwzorowanymi narządami, teleskopy,
zestawy z modelami atomów,
zestawy do przeprowadzania
doświadczeń fizyko-chemicznych oraz w przyrządy i urządzenia, takie jak: falownice,
maszyny elektrostatyczne, czy
wahadło i dysk Newtona. Sala
zostanie dodatkowo wyremontowana i wyposażona w nowe
meble. W efekcie tych działań
uczniowie zyskają możliwość
nauki w oparciu o doświadczenia i obserwacje.
W pracowni planowane są
zajęcia o tematyce ekologicznej oraz z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia,
geografia, fizyka. Wychowawcy
klas również będą mogli realizować w niej zajęcia godzin z wychowawcą o tematyce dotyczącej ochrony środowiska, dbania
o zdrowie i higienę. Do pracowni będą zapraszani uczniowie
klas młodszych I – III na zaję-

cia i warsztaty o tematyce ekologicznej oraz do skorzystania
z zasobów multimedialnych.
Zielona pracownia będzie
miejscem, w którym odbywać
będą się festiwale nauki, konkursy, warsztaty, pokazy, wystawy, spotkania z osobami
i organizacjami zaangażowanymi w działania ekologiczne.
Uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania będą mogli
w aktywny sposób przygotowywać się do konkursów, tworzyć projekty edukacyjne oraz
współtworzyć z nauczycielami
ciekawe przyrodnicze zajęcia
pozalekcyjne.
- Mam nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania
„KASPROWY” będzie służyć
rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi,
którzy patrząc w sposób naukowy dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą
dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami – mówi autorka projektu Anna Wacławczyk.
Oprócz wielu korzyści, płynących dla ucznia, pomoce dydaktyczne są również pomocne dla nauczyciela – zakupiony
sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu nauczania i wychowania, pogłębienie zainteresowania wśród
uczniów omawianą tematyką

oraz na wzrost ich motywacji
do nauki.
Prace remontowe sali i zakup wyposażenia prowadzone
będą w przerwie wakacyjnej,
tak aby we wrześniu uczniowie
mogli rozpocząć naukę w nowej

pracowni, korzystając z wszystkich jej zalet i możliwości.
Nie są to pierwsze zielone
pracownie w naszym powiecie.
W zeszłym roku otwarto taką
z Rudach z udziałem księżnej
Yorku.

Racibórz » Już dawno tak gwarno i zabawnie nie było w Raciborskim Centrum Kultury, gdzie prawie 700 uczniów raciborskich szkół uczestniczyło w spektaklu interaktywnym „Środowisko ponad wszystko”.

- Do RCK zaprosiliśmy dzieci uczęszczające do klas 1-3, aby
razem z profesjonalną grupą
aktorów w kostiumach Pszczółki Maji, Pajęczycy Tekli oraz Konika Polnego Filipa nauczyły się
w jaki sposób dbać o środowisko. W ramach spektaklu dzieci mogły poznać podstawowe
pojęcia ekologiczne, wspólnie
zaśpiewać ekologiczną piosenkę, rozwiązać krzyżówkę z przesłaniem, ale przede wszystkim

uczyły się jak dbać o środowisko
w sposób praktyczny, poprzez
uczestnictwo przedstawicieli
publiczności w Eko slalomie
recyklingowym oraz konkursie sortowania odpadów - informuje Urząd Miasta.
Doping był niezwykle głośny
i żywiołowy, bo też, i sił w płucach nasze dzieci mają mnóstwo, i niespożytą energię. Konkursy oraz zabawy cieszyły się
takim powodzeniem, że nie bra-

kowało nam ochotników. Nasze
dzieci całkiem nieźle radzą sobie z rozpoznawaniem kolorów
pojemników i przypisanych do
nich odpadów. W ferworze zabawy i rywalizacji śmieci nie zawsze trafiały do odpowiednich
kontenerów, ale przy ich liczeniu publiczność idealnie wskazywała, gdzie idzie szkło, gdzie
plastik, a gdzie papier.
Spektakl organizowany był
częścią kampanii informacyj-

no-edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście
Racibórz – II etap inwestycji”
a sam projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.
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Środowisko ponad wszystko. 700 raciborzan na widowni

