
Wszyscy korzystamy z dóbr środowiska kulturowego i społecznego – stworzonego przez ludzi 

dla ludzi, wszyscy korzystamy również ze środowiska naturalnego: podziwiając jego piękno, 

czerpiemy inspirację do bycia twórczym, poprawiamy własne samopoczucie, wykorzystujemy 

bogactwa naturalne podnosząc poziom życia. Jednak nie wszyscy jesteśmy świadomi jak ogromny 

wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy na nasz styl życia, zachowania, przyzwyczajenia, sposoby 

wypoczynku i odżywiania. Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Łęczyckiego jest wyznaczeniem 

kierunku działań zmierzających do poprawienia świadomości mieszkańców o ważnych aspektach 

życia dla środowiska i w środowisku. Wspomaga ona zrozumienie zależności między człowiekiem, 

jego wytworami, a środowiskiem naturalnym, dlatego musi obejmować całe społeczeństwo: od 

najmłodszych do najstarszych, by utrwalone wzorce proekologicznych zachowań mogły być 

przekazywane następnym pokoleniom. 

Edukacja ekologiczna zawarta w Programie Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Łęczyckiego 

tworzy koncepcję kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska 

przyrodniczego.  

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Łęczyckiego jest wynikiem potrzeb, 

umożliwiającym realizację ekologicznych programów lokalnych, krajowych i europejskich w celu 

podniesienia świadomości mieszkańców, a także jakości środowiska, w którym żyją.  

Program Edukacji Ekologicznej realizowany poprzez projekt „Cztery pory roku na Ziemi 

Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” skierowany jest do placówek 

oświatowych, instytucji i urzędów, organizacji społecznych, firm, wszystkich rodzin i mieszkańców 

Powiatu Łęczyckiego. Głównym celem programu jest zmiana postaw mieszkańców wobec 

otaczającego środowiska poprzez wytwarzanie właściwych relacji człowiek – środowisko przez 

podniesienie poziomu świadomości w tym zakresie. Zaplanowane w programie różne metody i środki 

oddziaływania pozwolą na lepsze projektowanie i koordynowanie działań, umożliwią optymalne 

wykorzystanie istniejącej bazy sprzętowej i zasobów finansowych, wesprą rozwój umiejętności osób 

zaangażowanych w proekologiczne działania.  

Jednak jednym z najważniejszych zadań programu jest wpłynięcie na codzienne zachowania 

mieszkańców Powiatu Łęczyckiego tak, aby były one bardziej świadome i przyjazne środowisku.  

Cele Programu Edukacji Ekologicznej:  

– przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów 

człowieka,  

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,  

– formowanie i wzmacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów 

przyrodniczych  

– rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą ,  

– uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu ,  

– zaznajamianie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia ,  



– rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody ,  

– kształtowanie szacunku do roślin i zwierząt ,  

– doskonalenie obserwacji, porównywania i analizowania podczas zajęć oraz zabaw badawczych ,  

– kształtowanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i 

dorosłych ,  

– dokonanie oceny dotychczasowych działań w obszarze edukacji ekologicznej,  

– wyznaczenie najistotniejszych kierunków w edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych,  

– lepsze wykorzystywanie istniejących zasobów i bazy edukacyjnej,  

– określenie: sposobów finansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz źródeł pozyskiwania 

środków na ich realizację,  

– integracja środowisk zainteresowanych realizacją działań na polu edukacji ekologicznej,  

– poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska,  

– kształcenie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach  

 
1. Do kogo adresowane jest zadanie (grupa społeczna, wiekowa)  

Społeczeństwo powiatu łęczyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Będą to uczniowie 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przebywający w trakcie realizacji projektu turyści, mieszkańcy oraz ich goście a 

także mieszkańcy regionu – poprzez informacje rozpowszechniane w ramach projektu w skali nie tylko 

powiatu, ale i regionu (rozpowszechnianie materiałów projektu w formie wydruku i w wersji elektronicznej 

na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz stronach partnerów projektu.  

 
2. Opis zadania (należy wymienić i opisać elementy programu zadania wraz z harmonogramem działań)  

Projekt „Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” zakłada 

organizację czterech wydarzeń o charakterze ekologicznym popartych licznymi konkursami ekologicznymi, 

akcjami i innymi konkursami, organizowanymi w ciągu całego 2012 roku. Wydarzenia te odbędą się w 

czterech różnych porach roku, co ma pomóc w docenieniu całokształtu fauny i flory powiatu łęczyckiego. 

Pierwszy etap to „wiosna” – będzie polegał na organizacji wydarzenia pod nazwą „Majówka Zdrowia”. Jest on 

związany z organizacją licznych konkursów, zabaw, gier ekologicznych i szerokiej prezentacji walorów 

przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnienie zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy. Podczas festynu 

odbędzie się konkurs „Z ekologią za pan brat”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Uczestnicy festynu zgłaszają się dobrowolnie. Oceniana jest 

prawidłowa odpowiedzi na 5 pytań, wybranych przez uczestnika losowo. Celem konkursu jest zwiększenie 

poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia, propagowanie zasad 

prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego, 

upowszechnianie inicjatyw twórczych. Zostaną także wręczone nagrody dla laureatów czołowych miejsc. 



Podobny charakter będą miały także inne konkursy ekologiczne, które odbywać się będą podczas festynu: „W 

małym ziarenku bogactwo składników”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. W tym czasie 26 maja odbędzie się konkurs plastyczny na plakat „Palisz – zanieczyszczasz 

środowisko”, kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz konkurs plastyczny „Segreguję 

– przyrodę ratuję!” kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja idei 

racjonalnej gospodarki odpadami, podniesienie świadomości ekologicznej związanej z gospodarowaniem 

odpadami. Konkurs przeznaczony będzie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zostanie 

także ogłoszony Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ocenę odpowiedzi 

przeprowadzi powołana przez organizatora trzyosobowa Komisja. Wiedza konieczna to: podstawowa wiedza 

ekologiczna. Pytania konkursowe zostaną opracowane przez nauczycieli. W zestawie znajduje się 40 pytań, 

należy prawidłowo odpowiedzieć na 5 pytań wybranych losowo . Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas 

festynu. Podczas festynu „Majówka Zdrowia ogłoszony będzie Konkurs fotograficzny „Ziemia Łęczycka w 

fotografii”, którego podsumowanie nastąpi 10.10, a wręczenie nagród nastąpi podczas zorganizowanej 

wystawy. Ma on na celu zwrócenie uwagi na piękno przyrody i otaczającego nas świata. Kierowany jest do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ogłoszony w tym czasie będzie także „Międzyszkolny konkurs ekologiczny 

na najaktywniejszą szkołę w dziedzinie edukacji ekologicznej. Konkurs skierowany będzie do szkół 

ponadgimnazjalnych, a nagrodą będzie tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem przeznaczona dla 

szkoły. Wygrywa ta szkoła, której uczniowie wykażą się największym zaangażowaniem podczas realizacji 

całego projektu, czyli od 26 maja do 20 października 2012 roku. Brane będą pod uwagę także takie 

aktywności jak zbieranie zużytych baterii, działalność wolontariuszy, oraz inna aktywność uczniów szkoły w 

trakcie trwania projektu. Wręczenie nagrody – tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem nastąpi 

podczas konferencji zamknięcia projektu. Podczas festynu „Majówka Zdrowia” odbędą się także wystawy 

„Owoce nie tylko z sadu” (wystawa promująca owoce rodzime), „Mixuj to łatwe i zdrowe” (akcja propagująca 

zdrowe żywienie z wykorzystaniem koktajli owocowych). Jednym z elementów festynu „Majówka Zdrowia” 

jest organizacja spaceru po zabytkowym parku w Łęczycy i bliskiej odległości Pradoliny Warszawsko – 

Berlińskiej spaceru pod nazwą „Człowiek –natura (spacer po Pradolinie Warszawsko –Berlińskiej połączony z 

Eko – warsztatami) to oferta dla uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a 

także osób dorosłych, w tym biorących udział z Uniwersytecie III Wieku. Projekt zakłada spacer także 

sportowy z wykorzystaniem dyscypliny Nordic Walking połączony z opowiadaniem o przyrodzie, środowisku , 

tradycjach historii Ziemi Łęczyckiej. W etapie „Wiosna” będzie uwzględnione także przygotowanie 

reklamowych roll-up’ów, informujących o walorach przyrodniczych Ziemi Łęczyckiej. Zostaną wtedy także 

przygotowanie do druku i wydane publikacje i pocztówki nawiązujące do projektu. (1000 szt) Przygotowanie 

zostanę w tym czasie i wydrukowane także uloteki (600) i plakaty (200). Podczas tego etapu będą 

promowane różne rodzaje owoców rodzimych. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom 

zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego, wspieranie kampanii 

informacyjnych i promocyjnych w sektorze produkcji ekologicznej, zmiana nawyków żywieniowych na rzecz 

dokonywania świadomego wyboru żywności ekologicznej, skutkującego podniesieniem stanu zdrowia 

młodzieży i społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy na temat zasad znakowania żywności ekologicznej i 

innych ważnych dla tego obszaru działań. Drugi etap to „lato” – będzie polegał na organizacji wydarzenia pod 

nazwą „Piknik złotej rybki”. Jest on związany z organizacją licznych konkursów, zabaw, gier ekologicznych i 

szerokiej prezentacji walorów przyrodniczych ze szczególnym wykorzystaniem walorów Zalewu w Łęczycy. 

Zalew pokopalniany, jaki powstał wyniku tąpnięcia terenu podczas funkcjonowania kopalni rudy żelaza, jest 

obecnie interesującym przyrodniczo obiektem. Podczas pikniku poruszany będzie ważny problem niedostatku 

na świecie wody pitnej. W tym celu zorganizowany będzie konkurs „Sposoby na oszczędzanie wody”. Etap 

trzeci to „jesień” – będzie związany z promocją ekologiczną podczas wydarzenia o nazwie „Hubertus 



Łęczycki” i wieloma konkursami ekologicznymi. W tym czasie ogłoszony będzie także konkurs na ulotkę o 

tematyce ekologicznej „Ekologia w Twoim domu”, propagujący ekologiczną postawę w życiu codziennym, 

skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas wydarzenia 

„Hubertus Łęczycki” odbędą się m. in. konkursy na przygotowanie karmników, konkursy ekologiczne, 

prezentacje ras psów, ptaków łowczych. Konkurs wiedzowy o nazwie „EKOPLANETA” (kierowany do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych). Ma on na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganiu 

zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. wychowanie dzieci w poszanowaniu 

przyrody- kształtowanie postaw proekologicznych. Uczestnikami konkursu są dzieci szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. Podczas festynu zorganizowany będzie także dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 

konkurs plastyczny pod nazwą „Chrońmy Ziemię”. Konkurs na wykonanie karmnika będzie miał na celu 

dokarmianie ptaków zimą rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uczenie systematyczności w działaniu, 

poznawanie różnych gatunków ptaków, które zasiedlają najbliższą okolicę-szerzenie edukacji przyrodniczej 

wśród społeczności szkolnej, doskonalenie umiejętności obserwacji, kształtowanie postawy miłośnika 

przyrody, stwarzanie możliwości aktywnych działań służących poprawie stanu środowiska. W konkursie udział 

wezmą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs plastyczny „Zdrowa 

planeta – zdrowy człowiek” kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. „Akcja jabłko zamiast 

papierosa” zorganizowana będzie podczas festynu „Hubertus Łęczycki” i promować będzie niepalenie oraz 

zdrowy styl życia, w zgodzie z naturą. W tym czasie przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

rozdawane będą rodzime owoce oraz ulotki o treściach ekologicznych. Podczas festynu odbędzie się także 

wystawa pod nazwą „Zasmakuj w jesieni” – wystawa ta ma na celu przedstawienie ważnego okresu w 

przyrodzie jaką jest jesień „tajemnice jesieni” – jak przyroda przygotowuje się do zimy, jakie cenne składniki 

magazynują rośliny i jak człowiek korzysta z roślinnych składników odżywczych. Podczas festynu „Hubertus 

Łęczycki” wystawione będą tablice wcześniej przygotowane przez uczniów w szkołach. Za najciekawsze prace 

zostaną wręczone nagrody, a tablice będą także wystawione w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Następnie 

powrotem oddane do szkół. Podczas festynu zorganizowany będzie także „I Jesienny Rajd Konny Św. 

Huberta”. Celem rajdu jest upowszechnianie zasad ochrony środowiska, poznawanie najbliższej okolicy, 

środowiska naturalnego, zabytków kultury i historii, popularyzacja także kultury, historii i tradycji w 

odniesieniu do przyrody i środowiska. Podczas tego etapu zorganizowana będzie także wycieczka do lasu w 

ramach „Akcji Sprzątania Świata”. Akcja ta będzie połączona z szerzeniem wiedzy o ochronie środowiska i 

ukierunkowana będzie na młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. „Nowoczesne formy relacji 

człowiek – natura” - to warsztaty, które zostaną zorganizowane podczas „Hubertusa Łęczyckiego”. Celem 

podejmowanych działań jest nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i 

przewidywania skutków określonej działalności człowieka, z uwzględnieniem ekologii, zdobywanie 

umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł oraz umiejętne 

wykorzystanie dostępnych wiadomości, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, 

środowiska lokalnego, regionu i kraju oraz podnoszenie własnej wartości i własnych możliwości. W ramach 

tego etapu odbędą się także warsztaty – muzyka w edukacji ekologicznej pn. „Zakochani w przyrodzie - 

zauroczeni w naturze”, skierowane do młodzieży i osób dorosłych, a także warsztaty związane z ekologicznym 

żywieniem. Etap czwarty to „zima” – związany będzie z podsumowaniem projektu, odbędzie się wtedy 

konferencja podsumowująca projekt. Wydane będą także materiały promujące projekt oraz materiały 

konferencyjne (200.(publik) wydaniem publikacji na temat projektu, zawierającego także niezbędne 

informacje na temat fauny i flory, instytucji współpracujących i danych teleadresowych urzędów. Wydana 

będzie także publikacja „Atrakcje przyrodnicze Ziemi Łęczyckiej”. Opracowana publikacja będzie elementem 

konkursów zorganizowanych z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu łęczyckiego i wraz z materiałami 

opisującymi projekt będzie rozdawana nieodpłatnie podczas i po zakończeniu projektu. Materiały wraz z 



albumem będą także przekazane do instytucji i organizacji np. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i organizacji działających na terenie województwa 

łódzkiego w obszarze ekologii jako przykłady dobrych praktyk. Służyć będzie edukacji ekologicznej dzieci i 

młodzieży na tematy m.in. związane z NATURĄ 2000, Pradoliną – Warszawsko Berlińską i Doliną Neru a także 

innych elementów przyrody środkowej Polski. Format minimum 220mmx220mm, objętość: 48+okładka, 

środek: kreda półmat 170 g/m2, druk 4+4, lakier offsetowy 1+1, okładka: oklejka na kredzie 135g/m2, tektura 

introligatorska 2,5 mm, folia matowa i lakier UV punktowo 1+0, druk 4+0, wyklejka bez zadruku, grzbiet 

prosty, kapitałka biała, oprawa: twarda, szyto klejona. Zostanie wydany także kalendarz ścienny o 

nakładzie1000 egz. kalendarz ścienny będzie zatytułowany jak projekt „Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej 

jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” .  

 

 

 
3. Współrealizatorzy i partnerzy realizowanego zadania  

 

Dom Kultury w Łęczycy, Zakład Zieleni Miejskiej w Łęczycy, Urząd Miasta w Łęczycy, Powiatowa 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy, Polski Związek Wędkarski Koło w Łęczycy, Zespół 

Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Łęczycy, Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Piątku, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.  

 

 


