
IX Gminna Sesja Ekologiczna „Ekosystemy Polski” w Zespole Szkół w Żółwinie 
 
6 czerwca br. w Zespole Szkół w Żółwinie miała miejsce IX Gminna Sesja Ekologiczna. Patronat nad sesją objął p. 

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów. Wśród zaproszonych gości była p. kierownik Edyta Osmańska-Jakubik i 
p. Anna Mydlarz z Referatu Ochrony Środowiska Gminy Brwinów oraz dyrektorzy szkół. 

W godz. 10.00-14.30 uczniowie z czterech gminnych gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego zmagali się w 
różnego rodzaju konkursach, którym motywem przewodnim były Ekosystemy Polski - taki bowiem tytuł nosiła 
tegoroczna sesja. W czasie przygotowywania do sesji każda ze szkół wylosowała jeden z 5 głównych ekosystemów 
występujących w Polsce i w nawiązaniu do nich przygotowywała konkursowe prace: LO - góry, Gimnazjum nr 1 - 
morze, Gimnazjum nr 2 - jeziora, Gimnazjum w Otrębusach – łąki, Gimnazjum w Żółwinie - lasy.  

Po otwarciu sesji wręczono dyplomy i nagrody we wcześniej rozstrzygniętych konkursach sesji: konkursie 
plastycznym oraz konkursach na hasła sesji i konkursu plastycznego. Nagrody wręczały: z ramienia Gminy Brwinów - p. 
Edyta Osmańska-Jakubik, kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz gospodarz tegorocznej sesji - dyrektor Zespołu 
Szkół w Żółwinie, p. Marta Szwemin.  

W konkursie na hasło sesji wyróżnienie zdobyło hasło autorstwa Sylwii Janiszewskiej z Gimnazjum w 
Otrębusach: „Ekosystem – naturalna fabryka”. Hasła konkursu plastycznego jury wybrało dwa: „Łąki, lasy, morza, góry 
– to najpiękniejszy cud natury” (autorstwa Piotra Kieliszka, ucznia Szkoły Podstawowej w Otrębusach) oraz „Plastyka – 
przyrodnika” (autorstwa Kamili Korneluk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie). 

W ramach konkursu plastycznego uczniowie przygotowali szereg pięknych prac o ekosystemach wylosowanych 
przez szkoły, choć technika wykonania (wydzieranka) nie była wcale łatwa! Jury zdecydowało się nagrodzić po jednej 
najładniejszej pracy z każdej ze szkół (trudno było bowiem porównywać prace o różnych ekosystemach). I tak: ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie za pracę o ekosystemie morza nagrodę otrzymała Iwona Koc, ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brwinowie za pracę o ekosystemie łąki nagrodę dostał Kamil Przyżycki, ze Szkoły Podstawowej w 
Otrębusach najładniejszą pracą o ekosystemie łąki była praca Marty Stefaniak, a wśród prac o ekosystemie lasu ze 
Szkoły Podstawowej w Żółwinie za najlepszą uznano pracę Martyny Przygody. 

Szkoły miały również za zadanie przygotować plakaty o swoich ekosystemach. Zdaniem jury najładniejszy plakat 
przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie.  

Po rozdaniu dyplomów rozpoczęła się najbardziej emocjonująca część sesji - drużynowy konkurs wiedzy o 
ekosystemach.  

Odpowiedzi oceniała komisja, w skład której wchodzili nauczyciele biologii ze wszystkich szkół: p. Maria 
Paczkowska (Gimnazjum w Żółwinie), p. Małgorzata Korpal (Gimnazjum nr 1 w Brwinowie), p. Hanna Sadowska 
(Gimnazjum nr 2 w Brwinowie), p. Teresa Lach (Gimnazjum w Otrębusach) oraz p. Jolanta Marzec (Liceum 
Ogólnokształcące). 

Po uważnym obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji o ekosystemach, drużyny, według wylosowanej wcześniej 
kolejności, wybierały 3 pytania. Poziom zawodników był bardzo wyrównany. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 
pytania okazało się, że niezbędna jest dogrywka między 3 szkołami. W trzymającym napięciu pojedynku udało się 
ostatecznie wyłonić zwycięzców i kolejność nagrodzonych. I tak: I miejsce zdobyła drużyna z Liceum 
Ogólnokształcącego w składzie: Anna Rostkowska, Małgorzata Goraj i Ludwik Rudnicki, II miejsce – uczniowie z 
Gimnazjum nr 1 w Brwinowie (Karol Polkowski, Dominika Kulczycka, Alicja Stefańska), III miejsce – Gimnazjum w 
Otrębusach (Aleksandra Jankowska, Natalia Pośpiech, Monika Buza), IV miejsce – drużyna z Gimnazjum w Żółwinie 
(Aleksandra Kamińska, Aleksandra Dąbrowska i Przemysław Tafil), V miejsce – uczniowie z Gimnazjum nr 2 w 
Brwinowie (Maria Chojnacka, Kamila Wnorowska i Aleksandra Wierzchołowska). 

Jury wybrało też najlepiej przygotowaną i przedstawioną prezentację. W tej konkurencji nagrodzeni zostali 
uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie: Kacper Słowikowski i Bartosz Boulange. 

Przed przerwą – już w bardziej rozrywkowym nastoju - odbył się konkurs na piosenkę o ekosystemie 
wylosowanym przez szkołę. W wykonaniu zespołów usłyszeliśmy następujące piosenki: „Mazury”, „Morskie 
opowieści”, „Na łące”, „Pluszowe niedźwiadki” oraz „Hej! W góry”.  Trudno było wybrać tę najlepiej zaprezentowaną. 
Po burzliwej naradzie jury zdecydowało się wyróżnić zespół z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie za piosenkę „Morskie 
opowieści” (Gabrielę Gajewską, Konrada Górala, Bartosza Jędrzejczaka, Zuzannę Kapuściak, Kamila Woźniaka i Łukasza 
Mielczarka). 

Po przerwie na poczęstunek obejrzeliśmy prezentację „Ekosystem Spitsbergenu”, przedstawioną przez gościa 
specjalnego sesji, p. dr. Janusza Radziejowskiego, wykładowcę, specjalistę w dziedzinie ochrony środowiska, który w 
swojej prezentacji poza przyrodą Spitsbergenu przybliżył wszystkim również jego geografię i historię oraz codzienne 
życie w stacjach badawczych. 

Ostatnim punktem sesji był konkurs na przedstawienie teatralne. Grupy teatralne ze wszystkich szkół 
zaprezentowały przezabawne i wspaniale przygotowane przedstawienia o ekosystemach wylosowanych przez szkoły: 
„Taczka z napędem na dwie rączki” w wykonaniu grupy z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie, „Królowa jeziora i rybak” - 
Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, „Pszczółka Maja i nieznajomy przybysz” - Gimnazjum w Otrębusach, „Czerwony 
Kapturek” - Gimnazjum w Żółwinie oraz „Jak to z Janosikiem było” - LO w Brwinowie. Wszystkie przedstawienia zostały 



nagrodzone przez publiczność wielkimi brawami. I znów przed jury była trudna decyzja wybrania tego jednego 
najlepszego. Okazało się nim przedstawienie: „Pszczółka Maja i nieznajomy przybysz” w wykonaniu grupy ze szkoły w 
Otrębusach w składzie: Monika Buza, Joanna Śliwonik, Natalia Pośpiech, Szymon Gacek, Paulina Justyniak, Marcin 
Krupa, Aleksandra Panak, Aleksandra Jankowska, Julia Godlewska, Ryszard Kielak, Karolina Karaś, Katarzyna Kowalska, 
Łukasz Maciejewski. 

Dyplomy i nagrody książkowe zwycięzcom w konkursach wręczał Burmistrz Gminy Brwinów p. Arkadiusz 
Kosiński razem z dyrektor szkoły w Żółwinie p. Martą Szwemin. 

Czas do godz. 14.30 minął bardzo szybko. No cóż – następna, dziesiąta, a więc jubileuszowa sesja już za rok. Ten 
czas też pewnie szybko minie. 

 
 

Marta Szwemin 


