
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W pierwszym „Zielona Pracow-
nia_Projekt 2018 nagrodzo-
no czterdzieści projektów 

spośród 153 zgłoszeń, w tym z powiatu 
mikołowskiego Szkołę Podstawową nr 2 

w Orzeszu. Nagroda wynosiła 6,5 tys. zł. 
Konkurs skierowany był do szkół pod-
stawowych i średnich z terenu woje-
wództwa śląskiego, jednak z zastrzeże-
niem, że w bieżącym roku o dofinanso-
wanie mogą ubiegać się placówki, któ-
re nie otrzymały dofinansowania w po-
przednich edycjach konkursu Tak jak 
w latach minionych przedmiotem kon-
kursu było utworzenie projektu szkol-
nej pracowni, gdzie uczniowie w nowo-
czesny i empiryczny sposób poznawa-

liby wiedzę przyrodniczą, biologiczną, 
ekologiczną, geograficzną, geologicz-
ną czy chemiczno-fizyczną. 

Na drugi konkurs „Zielona Praco-
wania 2018” wpłynęło 127 wniosków 
od organów prowadzących placówki 
oświatowe w województwie śląskim, 
z czego aż 68 otrzymało dofinansowa-
nie do łącznej kwoty 1 994 008,12 zł.  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu 
otrzymała na wykonanie pracowni  
30 tys. zł dotacji. 

Przy ocenie wniosków oceniano 
przede wszystkim różnorodność pomo-
cy dydaktycznych oraz wyposażenia 
pracowni, dostosowaną do grup wieko-
wych uczniów. Istotnym kryterium wy-
boru był także pomysł na zagospoda-
rowanie pracowni, jej funkcjonalność, 
wykorzystanie przestrzeni oraz innowa-
cyjność zaproponowanych rozwiązań. 
Pod uwagę wzięto również dostosowa-
nie i wykorzystanie pracowni przez jak 
największą liczbę uczniów.

Ideą projektu jest szerzenie postaw 
proekologicznych wśród dzieci i mło-
dzieży, by znały one wartość środowi-
ska, w którym żyjemy, by kolejne po-
kolenia też mogły się cieszyć zieloną 
planetą.

Podczas Dnia BIORÓŻ-
NORODNOŚCI odby- 
ła się gra tereno-
wa dla zielonych od-

krywców, gdzie zdobywali spo-
ro wiedzy i pieczątki do legity-
macji. W nagrodę czekała na 
nich mininagroda dofinansowa-
na ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach. Były także warszta-

ty dla wszystkich małych ziela-
rzy, którzy w otoczeniu aroma-
tycznych ziół tworzyli pachnące, 
kąpielowe kompozycje. Nie za-
brakło zabawy z recyklingiem, 
można było zajrzeć do ula, po-
dać wodę pszczołom, dowie-
dzieć się wielu ciekawostek  
o roślinach miododajnych i o za-
pylaniu. Mowa była także o bio-

różnorodności i ochronie roślin. 
Wyświetlano film „Sekretne ży-
cie drzew”, które są wspania-
łą ozdobą naszego krajobrazu. 
Rosnące w przydrożnych ale-
jach, jak i te samotne pośród łąk 
i pól zachwycają swoim dostoj-
nym pięknem. Sędziwe olbrzy-
my są wyspami bioróżnorod-
ności. Ponadto można było po-
wędrować ścieżkami Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego, poznając 
jego zakamarki i bogactwo sie-
dlisk (las, potok, zbiornik wod-
ny, łąka, pola, zarośla śródpolne 
i kamieniołomy). 

Natomiast w Dniu Dziecka od 
południa po wieczór było dużo 
zabawy, nauki i przygód. Or-
ganizatorzy przygotowali wie-
le atrakcji, m.in. GeoRebus, czy-
li nowy szpil we terynie, dziyn-
ka kerymu poznocie niý ýno le-
pij ŚOB. Dlo noszych Zielůnych 
Ôdkrywcůw sztympel do legity-
macje i mininagroda dofinanso-
wano ze funduszy WFOŚiGW we 
Katowicach. Było także warszta-
towo i wizyta w Zielarium, w pa-
siece u pszczół czy wspólne za-
bawy i gry terenowe.

wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach rozstrzygnął 
konkursy pomagające w tworzeniu ekopracowni w szkołach. Była to już czwarta edycja.

Wiedza w nowoczesnych salach

17 czerwca Dzień Wiatru na sośniej Górze

Z przyrodą za pan brat
Śląski Ogród Botaniczny 
w ramach Śląskiego 
Kalendarza, pod 
patronatem i przy 
wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 
zorganizował  
w maju i na początku 
czerwca dwie imprezy. 
Pierwsza z nich to Dzień 
Bioróżnorodności,  
a druga to Dzień Dziecka 
na Sośniej Górze. 
Zapraszamy na kolejne 
wydarzenie w ramach 
Śląskiego Kalendarza, 
17 czerwca będziemy 
obchodzić Dzień Wiatru. 


