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9 maja  2018r. to ważna data dla  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich i
miejscowej Szkoły  Podstawowej.  Wspólnymi siłami obie instytucje  zakończyły  realizacje
projektu artystyczno-ekologicznego dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po
wiedzę”- edycja 2018 . W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy trzeciej. Efektem  finalnym jest
przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „Zielona Rewolucja”.  Uczestnicy projektu
zaprezentowali  go na uroczystym podsumowaniu. Wśród gości zaproszonych był  Wójt Gminy
Łęki Szlacheckie Pan Piotr Łączny. Obecni byli też  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękach
Szlacheckich Pani Elżbieta  Dawidowicz i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Marta
Stępień oraz cała społeczność szkolna,  grono pedagogiczne i rodzice. Partner projektu jakim
jest Łódzki Dom Kultury zapewnił podczas warsztatów opiekę merytoryczną, materiały i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć, sfinansował transport i honoraria dla instruktorów
prowadzących warsztaty. W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty wyjazdowe. Uczniowie
klasy trzeciej odwiedzili Łódzki Dom Kultury, Akademię Sztuk Pięknych i Politechnikę Łódzką.
Były również dwa spotkania na miejscu w szkole. Podczas tych warsztatów uczniowie
przygotowywali kostiumy, elementy scenografii, ćwiczyli emisję głosu, dykcję, rozmawiali o
ochronie środowiska. Dzieci  zawsze wykazywały się pomysłowością i kreatywnym podejściem
do wykonywanych zadań. Po każdym spotkaniu wracały z głowami pełnymi pomysłów.
Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń oraz szeroko rozumiana aktywność  twórcza pozwoliły
stworzyć atrakcyjne, zgodne ze scenariuszem  kostiumy,  scenografię i przedstawienie
ekologiczne. Młodzi  aktorzy zostali nagrodzeni  od zgromadzonej publiczności   wielkimi
brawami.   Gminna Biblioteka Publiczna dziękuje Wójtowi Gminy, Dyrekcji Szkoły  Podstawowej
w Łękach Szlacheckich oraz wychowawczyni klasy trzeciej Pani Joannie Ciebiera za
współpracę  przy realizacji projektu  oraz wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych. 
Dziękuję  za zaangażowanie, ogromny wkład pracy i twórcze podejście podczas realizacji
projektu.  Liczymy na dalszą współpracę przy realizacji kolejnych przedsięwzięć. 
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Samorządu Województwa
Łódzkiego
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