


Gdynia, ul. Energetyków 13 

Dyrektor: mgr Iwona Krumholc 
Koordynator Projektu: Marzena Jaworska 
Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  ok. 65– kl. I, II i III LOS, I K/H, II H i III H/S   





Udział brali uczniowie 
obecni tego dnia w szkole 
a w szczególności 
uczniowie klas: I K/H, II H i 
III H/S   
 







Podczas akcji happeningowej zorganizowanej na przerwach lekcyjnych uczniowie 
zapoznawali się z problemem palenia w piecu odpadów, które zagraża naszemu 
zdrowiu, dyskutowali o smogu, zagrażającemu wielu miastom w Polsce, 
zapoznawali się z mapką miast ze smogiem. Rozwiązywali różne zadania, w których 
wykorzystano materiały KZG „Dolina Redy i Chylonki”.  







Tym razem happening organizowany dla 
całej społeczności uczniowskiej  odbywał 
się pod hasłem „Czyste powietrze wokół 
nas” i w szczególny sposób zwracał uwagę 
na udział palaczy w zanieczyszczaniu 
powietrza, którym oddychamy. 



Tradycją już szkolną jest 
coroczny konkurs 

informatyczny na ulotkę 
na temat szkodliwości 

spalania odpadów  
w domowych piecach. 
Uczniowie  wykonują  

na komputerach ulotki, 
które potem są 

wykorzystywane 
podczas akcji ulotkowej 

dla rodziców, 
pracowników szkoły  

i uczniów w dniu zebrań 
semestralnych. 









Coroczny Turniej Ekologiczny odbył się tym razem 15 lutego pod hasłem „Człowiek w 
środowisku” – zadania turniejowe obejmowały głównie problem zanieczyszczenia 
powietrza, oszczędzaniu ciepła i energii w domu oraz segregowania odpadów. 



Dwukrotnie w tym roku szkolnym odbyły się cykle 
lekcji w kl. III LOS dotyczące przyczyn i skutków 

zanieczyszczeń powietrza i ogólnie środowiska, poznali 
pojęcie tzw. niskiej emisji oraz jej wpływu na 

powstawanie smogu. Uczniowie oglądali filmy, 
rozwiązywali karty pracy a następnie wykonywali 
plakaty, na których wykorzystali zdobytą wiedzą. 









W czasie ferii w dniu 1 lutego 2018 – odbyła się wycieczka Koła 
Turystyczno-Fotograficznego w celu wykonania fotek na konkurs. 
Członkowie koła spacerowali po Gdyni wyszukując miejsc, gdzie 
najlepiej widać nasze gdyńskie, czyste powietrze. 



 



IWONA – II LOS 

PRZEMEK – III LOS 

KASIA – II LOS 

MATEUSZ – III LOS ADAM – II LOS 

SEBASTIAN – II H 

SYLWIA – II H MICHAŁ – III LOS 



Tym razem na godzinach wychowawczych 
podjęliśmy palący problem zanieczyszczania 
powietrza przez kominy domków 
jednorodzinnych. Inspiracją były opowieści 
uczniów mieszkających w dzielnicach domków.  

Lekcje zostały przeprowadzone na 
podstawie materiałów dostępnych 
na stronie internetowej KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”,  pt. 
„PALISZ W PIECU? Przeczytaj jak 
palić bez dymu!” Uczniowie byli 
naprawdę żywo zainteresowani  
i nawet zapisywali adres strony 
żeby pokazać rodzicom. 
 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły materiały 
propagujące tzw. ROZPALANIE OD GÓRY 



Na kolejnych lekcjach uczniowie poznali stronę Fundacji „Armaag” i dowiedzieli się  
o stacjach monitoringu atmosfery. Poznali miejsca, gdzie znajdują się te stacje w najbliższej 
okolicy i na czym polega ich działalność, oraz jak korzystać ze strony i być na bieżąco ze 
smogiem. Dyskutowaliśmy też dlaczego bezpieczniejsze jest korzystanie  z miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  

Uczniowie otrzymali 
materiały pochodzące  

z zasobów KZG „Dolina Redy  
i Chylonki” – głównie 

ksiązeczki „Czym palisz  
w  swoim ognisku 

domowym?” 







Ten konkurs przeszedł najśmielsze 
oczekiwania nauczycielki. 

Uczniowie nie dość, że wykazali  
się świetnymi umiejętnościami 
komputerowymi w tworzeniu 

komiksu, to na dodatek byli bardzo 
kreatywni i powstały naprawdę 

fantastyczne prace, które zostaną 
nagrodzone na koniec roku 

szkolnego. 



Niestety nie można tego samego 
powiedzieć o konkursie 

plastycznym  
Uczniowie co prawda ochoczo 

zabrali się do pracy ale efekty są 
raczej mizerne, może dlatego,  

że to maturzyści, którzy już myśleli 
o końcu roku. 



Akcję zainicjowała uczennica kl. II LOS mieszkająca w Małym 
Kacku. Podczas  lekcji o zanieczyszczeniu powietrza i wpływie na 
to palenia w piecach  domowych, opowiedziała nam jak wygląda 
powietrze w Małym Kacku, a właściwie jak brzydko pachnie, 
szczególnie gdy wieczorem wychodzi z psem. Postanowiła, że musi 
coś z tym zrobić i poprosiła o większą ilość ulotek, które chciała 
rozdać swoim sąsiadom. 



Zaangażowanie Iwony zmobilizowało całą klasę i ułożyliśmy ankietę dla osób 
mieszkających w domkach jednorodzinnych.  
Na lekcjach informatyki napisaliśmy ją na komputerze i skopiowaliśmy kilkanaście 
razy. Kolejnym etapem było odszukanie w szkole osób, które mają w domu piece i 
poproszenie ich aby zechcieli zabrać je do domu i wypełnić wspólnie z rodzicami. 
Dla każdej chętnej osoby przygotowaliśmy pakiety, które zawierały ankietę, 
książeczkę z materiałów edukacyjnych KZG „Dolina Redy i Chylonki” – pt. „Czym palisz 
w swoim ognisku domowym?” W pakiecie dodaliśmy jeszcze instrukcję palenia od 
góry oraz kilka komiksów i kolorowanek.  
Ankietę i pakiety rozdaliśmy też kilku pracownikom szkoły. 



Wyniki ankiety mocno zaskoczyły, ponieważ z jednej strony osoby wypełniające piszą, że 
dobrze oceniają swoją wiedzę na temat smogu, a z drugiej, że jest to zagrożenie, jednak nie 
tak poważne jak się o tym mówi??? Zastanawiające jest też to, że pomimo iż ankieta była 
oczywiście anonimowa wiele osób nie zakreśliło żadnej odpowiedzi na pytanie: „Czy 
walczysz ze smogiem?”, po prostu je opuściło, dlaczego? Spośród ankietowanych tylko 1 
osoba znała metodę rozpalania od góry, ale aż 7 (na 12 wypełnionych ankiet), napisało że 
nie interesuje ich poznanie tej metody  



Nasza szkoła jest położona w przemysłowej dzielnicy 
miasta, postanowiliśmy więc sprawdzić jaki ma to wpływ 

na powietrze. Wykorzystaliśmy do tego metodę 
sensoryczno- wizualną. 

Skonstruowaliśmy słoik z taśmą 
klejącą, do której miały przyklejać się 
zanieczyszczenia z powietrza i 
obserwowaliśmy wyniki przez kilka dni. 



Już po 5 dniach mogliśmy się zorientować, że powietrze  
wokół naszej szkoły jest bardzo zanieczyszczone i na 
próbkach widać wiele pyłów.  Próbowaliśmy nawet jakoś 
naukowo to udowodnić, mierząc i zliczając cząsteczki  
ale tego co było widać wcale nie trzeba udowadniać. 



W tym samym czasie umieściliśmy identyczny pojemnik w oknie naszej koleżanki, 
która mieszka w spokojnej dzielnicy, niedaleko lasu 
Niestety wynik porównania obu próbek wcale nas nie zaskoczył. 
UCZYMY SIĘ W ZANIECZYSZCZONYM REJONIE GDYNI. 

W zasadzie to już wygląd parapetu,  
na którym stoi słoik mówi sam za siebie. 



11 kwietnia 2018r.  28 uczniów liceum (klasy I, II i III) uczestniczyło w warsztatach 
organizowanych przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Ciepło dla Trójmiasta”  
Najpierw uczestniczyliśmy z zajęciach w siedzibie Związku a potem zwiedziliśmy 
Elektrociepłownię „Nanice” w Wejherowie. Poznali metodę kogeneracji czyli produkcji  
w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej.  




