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Na uroczystym otwarciu ekopracowni  

w  G i m n a z j u m  w  O s t r ó w k u  z e b r a n i  g oście 

zostali powitani przez Panią Dyrektor Magdalenę 

Majda ,,Bliska naszym sercom jest ochrona 

środowiska, 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 naturą 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 gimnazjum.”  

Autorkami projektu są p. Dominika Skał – nauczyciel chemii i matematyki oraz p. 

Elżbieta Gryga - nauczyciel geografii i przedmiotów artystycznych w Gimnazjum w Ostrówku. 

Ich projekt zajął 6 miejsce na 139 szkół z terenu województwa łódzkiego ubiegających się o 

dofinansowanie. Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 32. 541 zł. 

Pomysłodawczynie czuwały nad realizacją nowoczesnej pracowni chemicznej. 

Biorąc pod uwagę fakt, że kopalnia w Bełchatowie w najbliższym czasie planuje 

eksploatację węgla brunatnego w naszym rejonie nasz teren jest szczególnie narażony na 

deficyt wody. Działania nauczycieli mają na celu uwrażliwienie uczniów na oszczędne 

gospodarowanie wodą słodką w życiu codziennym, gdyż stanowi ona jedynie 2,5% zasobów 

wody w przyrodzie. W związku z tą sytuacją zaplanowano jako motyw przewodni naszej 

EKO-pracowni wodę - jako strefę życia. 

W pracowni został utworzony kącik doświadczalny z dygestorium, zlewozmywakiem, 

szafą metalową z odczynnikami oraz stołem laboratoryjnym. Cały wystrój sali jest w tonacji 

niebieskiej w związku z motywem przewodnim-wodą. W kalendarium wydarzeń 

zaplanowaliśmy lekcje, konkursy i projekty związane ze znaczeniem wody w przyrodzie i 

życiu człowieka. Nasza pracownia będzie nam codziennie przypominała jak ważna jest 

woda, na której deficyt jesteśmy narażeni i jak ważne jest jej oszczędzanie. 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 całe życie. 

Ekopracownia powstała w sali, która wcześniej pełniła funkcję pracowni chemiczno-

fizycznej. Został w niej przeprowadzony gruntowny remont – wyposażono pracownię w stół 

laboratoryjny, zakupiono fototapetę, odmalowano ściany, wymieniono zużyte panele na płytki 

podłogowe, szafkę z umywalką, rolety okienne, zakupiono nowoczesne meble, stoliki i 

krzesła uczniowskie oraz dygestorium. Pracownia wyposażona została w nowoczesny 

sprzęt: zestaw  multimedialny –laptop, wizualizer, projektor, wskaźniki laserowe i ciekawe 

pomoce dydaktyczne do nauki chemii i geografii. Ponadto pracownia została ożywiona 



zielonym akcentem roślinnym: paprociami, skrzydłokwiatami oraz dracenami. Poza sprzętem 

sala wyposażona została w pomoce naukowe: filmy dydaktyczne z zakresu edukacji 

ekologicznej, plansze edukacyjne, magnetyczny obieg wody w przyrodzie i układ słoneczny, 

model przekrojowy Ziemi, model jaskini krasowej oraz zestaw atomów do budowy 

cząsteczek. 

Po krótkim przemówieniu pani dyrektor, przyszedł czas na symboliczne przecięcie 

wstęgi w drzwiach nowoczesnej ekopracowni. Niebieska wstęga symbolizująca naturalną 

potęgę wody została przecięta m.in. przez Wójta Gminy Ostrówek – Pana Ryszarda Turka, 

Radnego Powiatowego – Pana Leszka Baka, Przewodniczącego Gminnej Komisji d.s. 

Oświaty – Pana Łukasza Pawlika, Dyrektor Gimnazjum - Panią Magdalenę Majda i Panią 

Dominikę Skał - nauczyciela chemii. Nadszedł czas na zgłębianie odwiecznych tajemnic 

natury. Młodzież przedstawiła spektakl, mający na celu ukazanie znaczenia wody w różnych 

dziedzinach życia. Przedstawiono szereg powodów do racjonalnego gospodarowania 

zasobami wody i szanowania jej. 

Kolejnym interesującym występem było przedstawienie przez uczennice klasy IIIB 

doświadczeń chemicznych, które przygotowały pod okiem p. Dominiki Skał. Swoim pokazem 

dziewczęta wprawiły publiczność w zachwyt. Następnie nadszedł czas na przemówienia.  

Pani Dominika Skał, zwróciła uwagę na zasadność naszej inwestycji, której 

nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy 

środowiska. Podkreśliła jak ważną rolę odegrała dotacja w wysokości 32.541 zł, otrzymana 

od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. Dotacja 

ta podniosła poziom edukacji ekologicznej uczniów naszej szkoły. Pracownia chemiczna z 

dość  nieatrakcyjnej, ze zużytymi pomocami dydaktycznymi, przeobraziła się w pracownię o 

europejskich standardach z dostępem do rozmaitych i interesujących pomocy 

dydaktycznych i sprzętu. Na pewno pomoże ona nauczycielom przekazać wiedzę bardziej 

efektywnie, a uczniom w przyjemny sposób zrozumieć trudniejsze tematy. 

 


