
”  

 



Zespół Szkół – Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy” 

Reda, ul Łąkowa 36/38 

Dyrektor: Marek Kamiński 

Koordynator projektu na terenie placówki:  Grażyna Falkiewicz  

Klasa integracyjna IA ( liczba dzieci – 15) 

oraz uczniowie klas gimnazjalnych  

 





Na spotkaniu rodziców poruszono tematy; 

• ciepłe domy – ekologiczne  sposoby ogrzewania domów  

• upcykling – przetwarzaj odpady  

• segregacja – nasz ekologiczny ślad na ziemi 

• omówienie przystąpienia klas gimnazjalnych do realizacji 
programu ekologicznego organizowanego przez Komunalny 
Związek gmin ,,Dolina Redy i Chylonki” 

 



• ujęcie wody w Rumii – młodzież 
zapoznała się z produkcją wody 
pitnej dla własnych domów  

• uczestniczyli w prelekcji 
multimedialnej  

• zwiedzanie zakładu uzdatniania 
wody pitnej  

 

 







  W naszej placówce zorganizowaliśmy  
przedstawienie baletowe ,,Energia odnawialna”  

  - młodzież w bardzo pomysłowy sposób pokazała, 
 zatańczyła pracę wiatraków, które zamieniają 
 wiatr w energię. 

 





 
  Uczniowie klas II , zaprezentowali na tablicach w 

korytarzu wejściowym swoje prace , zamieścili 
również informacje na tematy:  

• recykling, segreguj śmieci 

• nie palimy śmieci  

 





 Turniej zorganizowany był dla młodzieży naszej szkoły. 
rezultat był oszałamiający, ponieważ młodzież wykazała 
się duża wiedzą na temat ekologii.  

 
 Organizatorzy nie wyłonili żadnego miejsca, natomiast 

młodzież dostała za swą wiedzę drobne nagrody – 
długopisy, lizaki, breloczki. Atmosfera była bardzo 
pogodna, wesoła, praktycznie każdy dostał nagrodę.  

 
 Ciekawostką jest fakt , ze w turnieju brali udział 

uczniowie z Holandii, których gościliśmy na terenie 
naszej placówki. 

 





na terenie placówki  
(w ramach spotkań ekologicznych) 

 Do konkursu zaprosiliśmy również inne placówki, 
nadesłano bardzo ciekawe prace. 

 









Klasy I – III 
 I miejsce - Igor Trendel, SP nr 4 w Redzie, opiekun p. Elżbieta Frybezowska 
 II miejsce ex aequo - Tymon Jarkiewicz, SP nr 4 w Redzie, opiekun p. 

Katarzyna Białk 
 Malwina Cholawo, SP w Rumi, opiekun p. Jolanta Rafalska 
 III miejsce ex aequo - Piotr Skowroński, SP 4 w Redzie, opiekun p. Daniela 

Rompczyk 
 Wiktoria Lazer, SP 4 w Redzie, opiekun p. Alicja Tyszer 
 Amelia Sommerling, SP 4 w Redzie, op. p. Daniela Rompczyk 
 Oliwia Wojciechowska, SP 4 w Redzie, op. p. Joanna Żaczek 

 
Wyróżnienia 

 Sonia Jurczak, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumia, opiekun 
 p. Krystyna Pomieczyńska 
 Dawid Ciesielski, SP 4 w Redzie, opiekun p. Dorota Glama 
 Kamil Benesz, SP 4 w Redzie, opiekun p. Daniela Rompczyk 
 Daria Teclaf, SP w Luzinie, opiekun p. Greszta 

 



Klasy IV – VI 
 I miejsce - Damian Rzeszowski, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska 
 II miejsce ex aequo - Jan Palach, SSP w Bolszewie, opiekun p. Marzena 

Hazuka-Beraś 
 Piotr Krajewski, SP 4 w Redzie, opiekun p. Jolanta Makowska 
 III miejsce ex aequo – Krzysztof Proskurnicki, Podstawowa Ekologiczna 

Szkoła 
 Społeczna w Rumi, opiekun p. Krystyna Pomieczyńska 
 Natalia Dziedzic, SP 5 Reda, opiekun p. Agnieszka Brzezińska 
 Klaudia Konkol, SSP Bolszewo, op. p. Marzena Hazuka- Bereś 

 

Wyróżnienia 
 Oliwia Stasiak, SP 10 w Rumi, opiekun p. Alina Dempc 
 Wiktoria Wieleba, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska 
 Wojciech Nowogórski, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska 
 Kinga Cyperska, SP 4 w Redzie, opiekun p. Jolanta Makowska 
 Małgorzata Potrykus, SP 4 w Redzie, opiekun p. Dorota Makowska 

 



GIMNAZJUM 
 I miejsce - Rafał Zamojski, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata 

Arendt 
 II miejsce ex aequo - Marta Kepke, Gimnazjum nr 4 w Rumi, op. p. 

Małgorzata Arendt 
 Klaudia Warszewska, Gimnazjum nr 2 w Redzie, op. p. Agnieszka Brzezińska 
 III miejsce ex aequo - Robert Elwart, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. 

Agnieszka Brzezińska 
 Aleksandra Hinc, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. Agnieszka Brzezińska 
 Magdalena Stasiak, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt 

 
Wyróżnienia 

 Rozalia Pijor, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt 
 Zuzanna Moskal, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt 
 Paulina Kuchnowska, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. Agnieszka 

Brzezińska 

 



 Przez cały rok szkolny 
dbaliśmy o aktualności 
naszej gazetki. Zamieszczane 
artykuły przekazywały 
wiedzę na temat segregacji 
śmieci, recyklingu, 
upcyklingu, form dbania o 
czystość naszej planety. 

 





 
 

 Serwis internetowy placówki jest bardzo ważną formą 
kontaktu z rodzicami. Pełni funkcję informacyjną i kontaktową. 
Strona naszej szkoły odwiedzana jest przez bardzo dużą liczbę 
użytkowników Internetu.  

 

 Zamieszczone aktualności pozwalają śledzić wydarzenia z życia 
szkoły. Informacje o podjętych działaniach pozwalają rodzicom 
na ciągły dostęp do wiadomości . 

 





 Konkurs fotograficzny 
,,Myślę więc segreguję” 

  

 Konkurs został 
zorganizowany ponieważ 
młodzież chętnie dzieliła 
się swoimi pracami, 
pomysłami, chcieliśmy 
docenić ich kreatywność i 
docenić pomysłowość . 





 Na konkurs fotograficzny napłynęły zdjęcia od uczniów 
gimnazjum. Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace: 

 
 I miejsce - Iga Osięglewska, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. 

Małgorzata Aren 
 
 II miejsce – Klaudia Zielińska, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun p. 

Agata Brzeska 
 
 III miejsce ex aequo - Alicja Wiktorek, Gimnazjum nr 1 w Redzie, op. 

p. Agata Brzeska 
 Łukasz Potrykus, Gimnazjum nr 1 w Redzie, op. p. Agata Brzeska 
  
 Sponsorem nagród w konkursie fotograficznym było PGE Energia 

Odnawialna. 

 



 ZAWODY OLIMPIJSKIE ,, Człowiek 
w harmonii z przyrodą” 

 
 Ideą zawodów był przekaz ,,dbasz o 

czystość planety – dbasz o własne 
zdrowie” 

  
 Zwycięzcy: 
 Nagroda I Maciej Skrzypski Kl I A 
 Nagroda II Krzysztof Kwaśnik kl III E 
 Nagroda III Jakub Klebba kl II D  
 





 
 

 Zadanie to zorganizowane  zostało przez  
młodzież , która zainspirowała akcję wśród 
koleżanek i kolegów ,,Nie śmieć – segreguj”.  

  

 Na korytarzach pojawiły się pojemniki do 
segregacji śmieci. Młodzież przyjęła akcję z 
aplauzem i chętnie się dostosowała do zasad 
,,zabawy”. Pojemniki od tego momentu będą 
zawsze na korytarzu szkolnym przez cały rok. 

 





 Klasa integracyjna IA, zorganizowała (pod opieką 
koordynatora Grażyny Falkiewicz) – WARSZTATY dla 
klasy ze szkoły podstawowej przy Zespole Szkół w 
Redzie -  pt ,, Dbamy o przyrodę warsztaty” – 
młodzież przekazała dzieciom przygotowaną przez 
siebie wiedzę ekologiczną. 

 



 W ramach współpracy ze Szkoła Podstawową 
przy zespole Szkół w Redzie, zorganizowane 
zostały warsztaty terenowe na których dzieci 
mogły pochwalić się zdobytą wiedzą.  

 

 Zdobywcami pierwszych miejsc zostali wszyscy 
uczestnicy, którzy otrzymali dyplomy. 

 





 
 

 Został również zrealizowany 
cykl  wykładów na terenie 
szkoły ,,Myślę więc 
segreguję”, przygotowujący 
młodzież do udziału w 
konkursie o tym samym 
tytule. 

 





 Zorganizowany został  konkurs wiedzy 
ekologicznej ,,Myślę więc segreguję”. Szkoła 
pozyskała fundatorów nagród, którzy chętnie 
sponsorowali nagrody na młodzieży. Konkurs 
został zorganizowany na terenie placówki dla 
młodzieży szkolnej z terenu Gimnazjum nr I. 

 



Zwycięzcy  
 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ogólną oraz orientacją w najbliższym 
środowisku przyrodniczym. Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej przedstawiają się 
w następujący sposób: 

I miejsce – Gimnazjum nr IV RUMIA  
II miejsce – Gimnazjum nr I REDA 
III miejsce – Gimnazjum nr  IV RUMIA  
IV miejsce – Gimnazjum nr II REDA  

 



 Zorganizowany został również 
konkurs literacki  w ramach 
spotkań ekologicznych pod 
hasłem ,,Myślę więc 
segreguję”. Były piękne 
opowiadania o tematyce 
ekologicznej.  

 





 W ramach realizacji programu ekologicznego 
zaprosiliśmy do współpracy szkolną bibliotekę. 
Akcja trwała przez cały rok szkolny i miała na celu 
pozyskiwanie książek, które w domach są już nie 
potrzebne. Realizowane było hasło ,,Szanuj lasy  
– nie wyrzucaj książki ”. 

  
 Cześć bardzo zniszczonych książek zostało 

przekazanych na makulaturę, z otrzymanych 
pieniędzy zostały zakupione nowe książki do 
szkolnej biblioteki. 

 





 W ramach kontynuacji współpracy ze świetlicą ,,Mądrala” 
( na ul. Bema w Gdyni), zorganizowaliśmy cykl spotkań dla 
zainteresowanej młodzieży jak również dla chętnych 
nauczycieli i rodziców. W ramach spotkań pokazano w jaki 
sposób można wykorzystać rzecz ,,zbędne”.  

 
 Cykl spotkań warsztatowych zorganizowany został pod 

hasłem ,,Nowe życie pudełka”. Uczestnicy dowiedzieli się o 
tajnikach ozdabiania metodą de cupage  rzeczy użytkowych. 
Na slajdach przedstawiam swoje prace, które znalazły 
zastosowanie w domu, zamiast na śmietnik powędrowały 
na półki. 

 



Były brzydkie i szare – teraz skrywają 
skarby  



Koszyk po truskawkach  

 Kwiatki z filcu – listki z 
tektury  



To była taca śniadaniowa  
– dzisiaj obraz  



 Otrzymałam certyfikat  wydane 
przez Komunalny Związek Gmin 
,,Dolina Redy i Chylonki”  
w Gdyni, potwierdzający mój 
udział w spotkaniach 
seminaryjnych realizowanych w 
ramach projektu edycja II. 

 



  Sponsorem głównej nagród w powyższym konkursie (roweru) był 
Burmistrz Miasta Redy pan Krzysztof Krzemiński. 

 

  Zaproszeni goście mogli także obejrzeć galerię nagrodzonych prac 
plastycznych i fotograficznych, przedstawienie przygotowane przez 
młodzież naszego gimnazjum nawiązujące do hasła XIX Spotkania 
Ekologicznego oraz wysłuchać występu szkolnego chóru. 

  

 Organizowanie Spotkania Ekologicznego w takim wymiarze nie byłoby 
możliwe bez fundatorów nagród i sponsorów. Szczególne podziękowania 
za długoletnią współpracę należą się: 

 Burmistrzowi Miasta Redy p. Krzysztofowi Krzemińskiemu, 

 Przewodniczącemu Rady Miasta p. Kazimierzowi Okrojowi, 

 Pani Henryce Stachowicz – dyrektor Towarzystwa Elektrowni Wodnych, 

 Przedsiębiorstwu PGE Energia Odnawialna  

 Przedsiębiorstwu Energa Gdańsk 

 Radnemu Rady Miasta Łukaszowi Kamińskiemu, 

 Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 







• „ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach” Wydawnictwo Przegląd Readers 
Digest.  

• „Co to jest? Woda, Powietrze, Ziemia” seria , wydawnictwo EGMONT. 

• Jak chronić środowisko, program edukacyjny BRYZA. 

• F. Esme, „1001 sposobów zachowania naszej planety”. 

• G. Fisher, B. Bampton „Nasza przyroda – słownik ilustrowany”. 

• T. Gałczyński, „Ten piękny i tajemniczy świat”. 

• J. Knaflewskka, M. Siemionowicz „Przyroda Polski” 

• M. Parlak, „Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia zintegrowanego”. 

• „Razem chronimy Ziemię”, Młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia, 
fundacja GAP, Polska. 

• T. Żyterska „ Poznanie środowiska przyrodniczego”. 

 



 Nasze działania  w trakcie realizacji projektu dobierałam  tak, aby młodzież  miała 
możliwość twórczego realizowania zadań, oraz realizowania własnych pomysłów. 

   

 Zadania pobudzały wyobraźnię, uczyły  i rozwijały świadomość  ekologiczną. Założone 
cele zostały osiągnięte a dzieci aktywnie uczestniczyły na wszystkich etapach projektu w 
miarę swoich możliwości.  

  

 Dostęp do informacji, bogata oferta pomocy pozwoliła na  przygotowanie i realizację 
działań proponowanych w ramach projektu.   

 Taka forma pracy jest ciekawą propozycją zarówno dla nauczyciela jak i dziecka. 
Szczególnie  w obecnej placówce nauczyciele chętnie włączyli się do realizacji projektu 
co bardzo ułatwiło pracę koordynatora  

  

 W trakcie realizacji projektu, zawsze mogłam liczyć na szybki kontakt z pracownikami 
Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki’’, a wszystkie moje pytania i 
problemy nigdy nie zostały bez odpowiedzi. 

 

  




