EKOLOGIA
w Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej
w Katowicach
W dniu 29 kwietnia w Giszowieckim Centrum Kultury Katowickiej
Spółdzielni mieszkaniowej odbyło się
uroczyste podsumowanie działań
związanych z realizacją projektu
zrównowaŜonego rozwoju zmierzającego do uzyskania „Zielonego Certyfikatu” oraz działań ekologicznych
w środowisku lokalnym.
Przedsięwzięcie to realizowaliśmy
przez rok szkolny 2007/2008 oraz
2008/2009 i obejmowało następujące
działania:
- „Szkoła przyjazna środowisku
– segregacja śmieci to takie proste”
– systematyczna zbiórka butelek plastikowych, zuŜytych baterii i makulatury.
- „Wykonanie projektu oraz realizacja ścieŜki edukacyjnej wokół
zbiornika wodnego „Górnik” – wytyczenie trasy ścieŜki, opracowanie
tablic informacyjnych opisujących
tzw. przystanki edukacyjne, wydanie
ulotki i broszury dotyczącej ścieŜki.
- „Ład i nieład w okolicy jako
przykład pozytywnych i negatywnych działań człowieka” – konkurs
fotograficzny i zorganizowanie wystawy prac uczniów.
- „Zazielenianie terenu wokół
szkoły i załoŜenie ogródka skalnego” – posadzono 450 krzewów iglastych.
- „Opracowanie i realizacja trasy ścieŜki rowerowo – edukacyjnej”
– wykorzystanie istniejących warunków przyrodniczych Giszowca i okolicy do podnoszenia stanu zdrowia
i jakości Ŝycia społeczności lokalnej.
- „Odznaka Młody ekolog” –
opracowanie regulaminu i odznaki,
którą zdobywają uczniowie naszej
szkoły. Do chwili obecnej 40 uczniów
zdobyło tą odznakę.
Z tej okazji zorganizowano wystawę prac przedstawiających nasze
działania podczas realizacji projektu.

Oprócz nauczycieli, uczniów i rodziców uczestniczyli w uroczystości
przedstawiciele władz oświatowych,
władz samorządowych, sponsorzy
i przedstawiciele współpracujących
z nami organizacji.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor
gimnazjum mgr Małgorzata Strózik,
która powiedziała:

Uczniowie wykonując krótki program artystyczny uświetnili uroczystość.

WyróŜnieni w róŜnorodnych konkursach ekologicznych uczniowie,
odebrali w pełni zasłuŜone nagrody.

„…Nie ma większej radości i dumy
dla dyrektora szkoły niŜ doświadczenie sukcesu nauczycieli i uczniów.
Zwłaszcza, Ŝe jest ono wynikiem długotrwałego, wielokierunkowego oddziaływania na uczniów i najbliŜsze
środowisko, słuŜącego nie tylko
ochronie przyrody, ale przede wszystkim kształtowaniu nawyku racjonalnego korzystania z jej zasobów, osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju.
Człowiek jest tylko częścią przyrody
i musi Ŝyć z nią w harmonii…”
Był czas na gratulacje i podziękowania współpracującym z nami sponsorom, którym w uznaniu ich zasług
przyznaliśmy tytuł „Honorowego Ekologa Gimnazjum”. Tytuły te otrzymali: Prezes Fundacji Ekologicznej „Silesia” – Eugeniusz Leopold Ćwieczek,
Przewodniczący Rady Miasta Katowice – Jerzy Forajter, przedstawiciel
Nadleśnictwa Katowice – Sławomir
Forystek.

Nasi goście i sponsorzy wpisali się
do szkolnej kroniki.

Uroczystość została zakończona
ekologicznym poczęstunkiem dla gości., podczas którego był czas na
zwiedzanie wystawy i owocną dyskusję.

Pragniemy serdecznie podziękować wspomagającym nas w realizacji
tych zadań sponsorom z Fundacji Ekologicznej „Silesia, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Katowice, Polskiego Klubu Ekologicznego, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz licznym rodzicom uczniów.
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