
EKO HAPPENING " ZIELONO MI" 

 

 Przeciętny Polak wytwarza do 315 kg śmieci rocznie, jedynie 18% trafia do 

recyklingu. Jak ważna, jest edukacja w tym zakresie wie każdy z nas, dlatego nasi najmłodsi 

uczniowie klasa 1 a i 1 b wraz z wychowawczyniami panią Emilią Zielińską i panią Jagodą 

Błaszkowską - Domagałą 8 maja 2018r. wzięły udział w Eko Happeningu „Zielono mi” na 

zaproszenie fundacji pani Teresy Goli – Fundacja Folwark Pod Lipami. 

 W pełnym uroku parku Piaskownia w Żorach zorganizowano moc edukacyjnych 

atrakcji dla dzieci. Happening przeprowadzony został metodami aktorskimi. Aktorki teatru 

pani Barbara Szostek -Stonowska i Ewa Kus przygotowały interaktywne przedstawienie 

uczące dzieci o skutkach wywożenia śmieci do lasu i roli drzew w naszym życiu, które 

wzbudziło ogromne zainteresowanie widzów. Ornitolog, pan Zbigniew Włodarski 

opowiedział o lokalnych ptakach, jak je rozpoznawać i chronić. Pan Leszek Szweda 

przygotował dla dzieci degustacje miodu i plastrów miodu. Uczniowie wzięli również udział 

w warsztatach pod okiem pana Bronisława Karasia i wykonali wspólnie domek dla owadów 

zapylających. Domek został umieszczony w naszym szkolnym ogrodzie. 

 Dodatkową atrakcją parku Piaskownia było „Mówiące drzewo” wykonane przez 

Jakuba Dylewskiego ( głosu użyczył student Łódzkiej Szkoły Filmowej, nasz Żorzanin, Jakub 

Gola). Drzewo wygłosiło apel o rozważne traktowanie drzew, gdyż są one nie tylko naszymi 

przyjaciółmi, ale bez nich nie przetrwamy.  

 Na koniec Happeningu uroczyście posadzono drzewa. W tym roku posadzonych 

zostało ok. 20 drzew. Akcja miała na celu wzbogacenie parku Piaskownia o nowe, 

niewystępujące tam jeszcze gatunki, jak Topola Biała – piękne długowieczne i trwałe drzewo 

z srebrnymi listkami czy Jarzębina Szlachetna. 

 W ramach inicjatywy uczniowie szkół uczestniczących w happeningu brali udział 

w konkursie piosenki bądź wiersza o przyrodzie, poprowadzonym przez panią Elżbietę 

Żydek. Nasi reprezentanci Tadzio i Szymon Uchyła zaprezentowali wspólnie wiersz 

Wiesława Musiałowskiego pt. „Pachnący świat”. Wszystkie dzieci zostały docenione i równo 

wyróżnione w konkursie, gdyż jury ujęły mądre słowa wykonanych utworów na temat 

ochrony naszej ziemi. 

 Uczniom happening bardzo się podobał, spędzili oni miło czas na świeżym powietrzu 

jednocześnie korzystając z ogromnej lekcji ekologii. Każde dziecko otrzymało od fundacji 

Eko-Nawigator, broszurę, która uczy dzieci i dorosłych nt. lasów, ich mieszkańców i potrzeb, 

zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce, pożyteczności owadów oraz szkodliwego działania 

odpadów. 

 Happening „Zielono Mi” zorganizowany został w ramach programu Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Żorach „Inicjatywy Lokalne w Kuturze Żory 2018”. We współpracy 

z Fundacją Folwark „Pod Lipami”, Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Pomysłodawczynią projektu jest pani Teresa Gola – 

Fundacja Folwark Pod Lipami.  
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