
„Życie w zgodzie z przyrodą jest życiem moralnym” 

w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu – rok szkolny 2003/2004 

Pomysł realizacji projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły pod hasłem ,, Życie 

w zgodzie z przyrodą jest życiem moralnym" zrodził się po uzyskaniu przez szkołę tytułu 

„Szkoła z klasą”. Dawało to możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach 

programu „Równać szanse 2003 – Szkoły Aktywne”.  

Mimo że nie udało nam się otrzymać dotacji, nie zrezygnowaliśmy z wykonania 

projektu.  

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od pozyskania środków pieniężnych  

z funduszu Gminy Radecznica na  wykonania ławek, przez miejscową firmę budowlaną 

„Budrex" Sp. J. M. Smarkała i J. Charkot. Urzeczywistniono też organizację przyszkolnego 

ogródka. Materiał pozyskano od społeczności lokalnej w formie nasion, rozsady i korzeni 

kwiatów. Zadania związane z organizacją  kwietnika realizowano pod kierunkiem Pani  A. Zyń 

i M. Sienickiej. Klasa I b zajmowała się jego pielęgnacją. 

Podjęto też działania w celu urządzenia, tzw. „Zielonej Klasy". Prace rozpoczęto od 

przygotowania terenu, który został zaorany i przekopany. Następnie dokonano jego nawożenia 

na bazie nawozu naturalnego. Koordynatorem wyżej wymienionych działań była klasa II„b", 

a w szczególności jeden z uczniów Paweł  Ostrowski wraz ze swoim ojcem. W prace aktywnie 

zaangażowali się również klasy III  naszego gimnazjum.  

Następnie z pozyskanych od Rady Rodziców środków pieniężnych zakupiliśmy 

sadzonki świerków, krzewów i iglaków. Pewną część sadzonek świerka pospolitego i drzew 

liściastych otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Zwierzyniec w odpowiedzi na skierowany do nich 

wcześniej list, w  którym prosiliśmy o nieodpłatne przekazanie szkole sadzonek w zamian za 

pomoc w pracach zalesiania. Wysadzenia drzewek i krzewów dokonały klasy I i II. Z inicjatywy 

Pani dyrektor A. Smarkala i uczniów przy „Zielonej Klasie” na skarpie utworzono skalniaki. 

Materiały do zasadzenia w dużej mierze zostały przyniesione przez uczniów lub darowane 

przez Pana K. Łuczkę. Samym już zasadzeniem i rozplanowaniem przestrzennym powierzchni 

przeznaczonej pod rośliny zajęły się uczennice klasy II b. Zadbano też o częściowe 

zagospodarowanie dziedzińca przy wjeździe do szkoły. Zasadzono na poszczególnych 

częściach trawnika różnorodne krzewy, które teraz tworzą ciekawą kompozycję. Prace 

związane z organizacją „ Zielonej Klasy" i zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu szkoły 

kordynowały Panie: K. Jarosławska, J. Maciąg, A. Smarkała. 

 



 

Prace związane z zagospodarowaniem skarpy 

 

 

Zasadzone krzewy na poszczególnych częściach trawnika 


