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Gorący temat:   

Edukacja globalna w SOSW 

 Od 22 września 2021 r. do 31 maja  
2022.Szkolny Klub Ekologiczny realizował 
ogólnopolski program edukacyjny „Globalna 
Szkoła. Razem dla klimatu”, który został 
przygotowany przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. 

Czym jest globalna szkoła? 

To taka szkoła, która odpowiada na globalne 
wyzwania. 

 Przed współczesnymi ludźmi jest coraz więcej 
globalnych wyzwań. Można   
zaliczyć do nich m.in. kryzys 
klimatyczny, zanik bioróżnorodności, 
ograniczenie praw człowieka czy 
migracje. Coraz trudniej odnaleźć 
się, szczególnie młodym ludziom, w „ 
globalnej wiosce” pełnej 
współzależności, sprzecznych opinii i 
fake newsów.  
Jak sobie z nimi radzić?  
Z pomocą przychodzi edukacja 

globalna, która pomaga młodym ludziom zrozumieć 
otaczający ich świat. 
 Edukacja globalna to część kształcenia 
obywatelskiego i wychowania. Uczy tolerancji, 

empatii, krytycznego i logicznego myślenia, 
umiejętności dostrzegania odmiennych argumentów 
i sztuki negocjacji, co pozwala by wspólnie 
przeciwdziałać problemom bądź współdziałać w 
przypadku wystąpienia konfliktu. 
 Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk 
na: 

 tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk; 

 ukazywanie wpływu jednostki na globalne 
procesy i globalnych procesów na jednostkę; 

 przełamywanie stereotypów i uprzedzeń; 

 przedstawianie perspektywy globalnego 

Południa; 
kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw. 
Koncepcja edukacji globalnej składa się z  
pięciupodstawowych elementów, tj.: wiedza, 
umiejętności, wartości, postawy oraz działania na 
rzecz zmiany w skali globalnej. 

W edukacji globalnejbardzo ważne jest nabywanie 

 Świadomość globalna. 
 Świadomość środowiskowa. 
 Kompetencje społeczno-

antydyskryminacyjne. 

 Kompetencje obywatelskie. 

 Krytyczne rozumienie świata 

Edukacja globalna zyskała na znaczeniu po 
przyjęciu w 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030” oraz określonych w niej 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju. 
Edukacja globalna realizuje cel nr  4 „ 
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej 
jakości oraz promować uczenie się 
przez całe życie” oraz zadanie nr 7, 
które brzmi „Do 2030 roku zapewnić, 
że wszyscy uczący się przyswoją 
wiedzę i nabędą umiejętności 
potrzebne do promowania 

zrównoważonego rozwoju, w tym 
między innymi przez edukację na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 
stylu życia, praw człowieka, równości płci, 
promowania kultury pokoju i niestosowania 

przemocy, globalnego obywatelstwa oraz 

docenienia różnorodności kulturowej i wkładu 

kultury w zrównoważony rozwój”. 
Uczniowie SOSW od wielu lat realizują cele i 
zadania edukacji globalnej włączając się 
między innymi w ogólnopolskie programy 
przygotowywanie przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. 

 

Źródła informacji: 
Edukacja globalna - Polska pomoc - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 

kursy.ceo.org.pl/ Razem dla klimatu 2021/2022 

Opracowanie: 
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  Jesteśmy uczniami, którzy uczestniczą w 
zajęciach Szkolnego Klubu Ekologicznego. Od 22 
września 2021 r. do 31 maja 2022 r. wzięliśmy udział 
w ogólnopolskim programie przygotowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „ Globalna 
szkoła. Razem dla klimatu”.   
Realizując ten program wzięliśmy udział w wielu 
działaniach. Jednym z nich była realizacja projektu 
edukacyjnego „Zatrzymujmy wodę w mieście”.  
Dlaczego zajęliśmy się tym tematem? 

Od dłuższego czasu obserwujemy zmiany w 
naszej najbliższej okolicy. W pobliżu naszego Ośrodka 
przepływa niewielka rzeka Maskalis oraz znajduje się 
niewielkie oczko wodne. Oba te miejsca są dla nas 
bardzo ważne. Tu przeprowadzamy obserwacje, np. 
życia w wodzie, 
badamy stan jakości 
wód. Zauważyliśmy, 
że prowadzone 
ostatnio prace 

budowlane wokół 
tych zbiorników 
wodnych 

doprowadziły do 
zmniejszenia 

powierzchni oczka 

wodnego i zakrycia 

częściowo betonowym chodnikiem koryta rzeki. 
Chcieliśmy również  pokazać naszym koleżankom i 
kolegom, że wszyscy mamy wpływ na zmianę 
klimatu. Nasze zachowania mogą te proces 

przyspieszyć lub spowolnić. 
Praca nad projektem  polegała głównie na zdobyciu 
informacji na temat powiązań między zmianą klimatu 

 Poszerzaliśmy swoją 
wiedzę o zmianach 
klimatycznych uczestnicząc 
w kursie on-line „ 7 dni dla 
wody i klimatu” 
przygotowanym przez zespół 
edukacji PAH. Poszukiwaliśmy 
samodzielnie informacji na 

temat związany z naszym 
projektem edukacyjnym. 

Zorganizowaliśmy spotkanie z 
osobami odpowiedzialnymi 

za gospodarowanie wodą w 
naszym mieście. Spotkaliśmy 

się również z pracownikiem Lasów Państwowych. 
Dzięki temu dowiedzieliśmy się o sposobach 
retencji wody opadowej w mieście oraz w 
przyrodzie. 

Na bieżąco dzieliliśmy się z naszymi kolegami i 
koleżankami zdobytą wiedzą dotyczącą 
powiązań między zmianą klimatu a zasobami 
wody w mieście. Zorganizowaliśmy Dzień Wody 
oraz Tydzień Czystości Wód. Przygotowaliśmy 
gazetki ścienne o tematyce związanej z 
realizacją projektu edukacyjnego. Zostały 
przygotowane dwa plakaty, które zaprojektował 
nasz kolega Dominik z klasy II Technikum. W 

trakcie realizacji projektu włączyliśmy się w 
sprzątanie terenu wokół Ośrodka, w tym wokół 
zbiorników wodnych. 

Wzięliśmy również udział 
w akcji sprzątania lasu. 
 

Projekt edukacyjny  

„Zatrzymujmy wodę w mieście” - Raport   
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Jako podsumowanie projektu przygotowaliśmy 
dodatek ekologiczny do Szkolnego Kwartalnika „Z 
Górki”. W trakcie Pikniku rodzinnego 
podsumowaliśmy nasz projekt. 
 

 

 

Realizacja projektu edukacyjnego 

„Zatrzymujmy wodę w mieście” dała nam dużo 
satysfakcji. Udało nam się przygotować, już  po 
raz drugi, specjalny numer szkolnego kwartalnika 

„ Z Górki”. Mieliśmy okazję spotkać się z ludźmi, 
którzy przekazali nam dużo interesujących nas 
informacji. Mogliśmy zobaczyć miejsca w 
naszym mieście, gdzie realizowane są zadania 
związane z retencją wody. Mogliśmy dzielić się 
zdobytą wiedzą z naszymi koleżankami i 
kolegami. Bardzo ważna dla nas była nauka 
krytycznego podejścia do informacji i 
komunikatów, które możemy czytać w 

Internecie.  

Dzięki realizacji projektowi mogliśmy spędzić w 
swoim gronie dużo czasu, wykonując ciekawe 
zadanie. 

Autorzy: 

Jolanta  

Karolina  

Maria  

Zdjęcia: 

Projekt edukacyjny  

„Zatrzymujmy wodę w mieście” - Raport  c.d. 
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Zatrzymujmy wodę w mieście 
spotkanie z pracownikiem UMiG w Busku – Zdroju 

Od 15 września 2021 r. Szkolny Klub Ekologiczny 
uczestniczy w  ogólnopolskim programie „Globalna 
szkoła. Razem dla klimatu” zorganizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego 

programu realizujemy projekt edukacyjny „Sposoby 

zatrzymywania wody  

w naszym  mieście”. Jednym z celów naszego 
projektu było zorganizowanie spotkania z osobami 
mającymi wiedzę na temat zapobiegania zalaniom i 

podtopieniom wynikającym z intensywnych opadów 

oraz łagodzenia skutków suszy.  

W związku z tym odbyło się spotkanie z pracownikiem UMiG w Busku-

Zdroju p. Marceliną Balą – Dyszkiewicz . Pani podinspektor oprowadziła 
nas po Parku Zdrojowym i opowiedziała, jakie prace są wykonywane, 
aby zatrzymywać wodę opadową w mieście i zapobiegać 
podtopieniom. Jest to konieczne, bo z jednej strony zdarzają się 
ogromne nawałnice i tak  było w 2021 r., kiedy został zalany park, 
tężnia, sanatoria. Z  drugiej strony zdarzają się coraz dłuższe okresy bez 
opadów. Gospodarowanie w miastach  wodą opadową to bardzo 
duże wyzwanie, bowiem na terenach miejskich – pokrytych 

budynkami, ulicami, chodnikami, placami i parkingami – średnio aż 70% wody opadowej musi być 
odprowadzane przez wysokowydajne systemy kanalizacji. To prowadzi do bezpowrotnej utraty wody 

opadowej. Aby temu przeciwdziałać  musimy zwiększać retencję krajobrazową. Przede wszystkim w Busku - 

Zdroju dba się o tereny zielone, które stale są powiększane. Sadzone są drzewa tam, gdzie to tylko możliwe. 
Drzewa najefektywniej zatrzymują wodę, a przy okazji działają jak nawilżacze powietrza – jedno drzewo 

może wyparować nawet 500 l wody dziennie. Na rabatach sadzone są coraz częściej rośliny wieloletnie, 
które nie wymagają tak częstego podlewania jak rośliny jednoroczne. Wędrując 
po parku mogliśmy   podziwiać kwitnące o tej porze roku szałwie i kocimiętkę. 
Wyznaczone zostały tereny, gdzie trawniki są koszone bardzo rzadko lub wcale. 
W tym roku została założona kwietna łąka wokół stawu Niemieckiego. Rośliny 
porastające taką łąkę, magazynują znacznie więcej wody niż równo 
przystrzyżony trawnik. Łąka też nie wymaga częstego podlewania i jest znacznie 
bardziej odporna na suszę. 
Część alejek w parku, tereny rekreacyjne, place zabaw, parkingi  mają podłoże 
przepuszczalne,  umożliwiające infiltrację wody do gleby. Do takich nawierzchni 
zaliczyć można kostkę kamienną lub bruk, żwir, cegłę czy nawierzchnie trawiaste.  
Pani M. Bala – Dyszkiewicz zwróciła uwagę na to, że stawy, oczka wodne w 
naszym mieście są rewitalizowane. Zbiorniki te, to nie tylko retencja wody i jej 

oczyszczanie, ale także szansa dla bioróżnorodności. 
Mogliśmy zobaczyć pierwszy zielony dach, który znajduje się na dachu Domu Zdrojowego. Pokryte zielenią 
dachy wspaniale niwelują  efekt miejskiej wyspy ciepła i znacznie zmniejszają  spływ powierzchniowy. Na 
dachu tym znajdują się również ule  z pszczołami. Wody wykorzystywane w Tężni Zdrojowej i w fontannach 
krążą w obiegu zamkniętym. 
Na koniec spotkania czekała nas miła niespodzianka. Pani podinspektor zabrała nas na spacer po tężni. 
 

Realizacja: Szkolny Klub Ekologiczny 
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Jak wykorzystywać wodę opadową w mieście? 

 Postępująca „betonoza” w miastach, a 
także coraz poważniejsze zmiany klimatu, czyli 
długie okresy suszy oraz gwałtowne zjawiska, 
jak burze czy nawalne deszcze skutkują 
problemami z dostępem do wody lub, z drugiej 
strony, dokuczliwymi podtopieniami. Nic zatem 

dziwnego, że władze poszczególnych miast 
coraz częściej inwestują w rozwiązania 

pozwalające zagospodarować wodę deszczową w miejscu jej opadu 
oraz zachęcają do tego mieszkańców.  
 

Na czym polega retencja w mieście? 

 Gromadzenie i zagospodarowanie wody deszczowej w mieście to nie tylko sposób na odciążenie miejskiej 
kanalizacji, ale przede wszystkim ogromne oszczędności wody pitnej.  
Szacuje się, że umiejętne wykorzystanie deszczówki może ograniczyć jej zużycie nawet o 50%. 
Ważne są jednak nie tylko indywidualne działania mieszkańców, ale przede wszystkim systemowe i kompleksowe 
podejście władz do wykorzystania wody opadowej oraz zmiana myślenia architektów, deweloperów czy 
planistów miejskich. 
 Istnieje wiele sposobów rozwiązania problemu retencji w mieście, takich jak zbiorniki retencyjne dla miasta, 

ogrody deszczowe, zielone ściany, powierzchnie przepuszczalne czy muldy chłonne. Współczesna, przyjazna 
aglomeracja powinna być dla jego mieszkańców zieloną oazą, a nie betonową pustynią . 

 Na czym polega wykorzystywanie wody opadowej? 

 

 Woda deszczowa nie nadaje się do picia (z racji zanieczyszczeń), 
ale z powodzeniem można wykorzystać ją w celach komunalnych czy 
przemysłowych. Może służyć m.in. do: prania, prac porządkowych, 
mycia pojazdów, spłukiwania toalet, nawadniania ogrodów i 
trawników, celów przeciwpożarowych. 
 Deszczówka może być również wykorzystywana w miejscach 
zużywających ponadprzeciętne ilości wody, takich jak np. myjnie 
samochodowe, a także do celów chłodniczych, w procesach 
technologicznych oraz w celach zabezpieczenia wody do produkcji. 

Jak zarządzać wodą opadową w mieście? 

Zbiorniki retencyjne to prawdopodobnie najprostszy sposób na zagospodarowanie deszczówki. 
Skutecznie zmniejszają ryzyko powodzi, a ich zasoby można wykorzystać do podlewania terenów 
zielonych, a także w celach przemysłowych oraz gospodarczych. 

Ogrody deszczowe to specjalne nasadzenia roślin hydrofitowych, które zbierają, a jednocześnie 

oczyszczają wodę opadową.  

 Dzięki nim ilość deszczówki spływającej z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak chodniki, 

ulice, parkingi czy place do kanalizacji jest znacznie mniejsza. Ogrody tego typu chłoną wodę nawet 

40% lepiej niż tradycyjne trawniki. Jednym z naturalnych rozwiązań zatrzymania wód opadowych są 

także tzw. muldy chłonne, czyli porośnięte roślinnością zagłębienie terenu. Podobnie jak ogrody 

deszczowe spowalniają przepływ wody oraz umożliwiają infiltrację do wód gruntowych.   

 C.D. str. 6 

https://hydrozone.pl/miasta-i-gminy.html
https://blog.ecol-unicon.com/lokalna-oczyszczalnia-sciekow-oczyszczac-scieki-poza-siecia-kanalizacyjna/
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Powierzchnie przepuszczalne w miastach 

Innym coraz częściej spotykanym sposobem 

zagospodarowania deszczówki jest budowa powierzchni 

przepuszczalnych. Warto o nich pomyśleć w przypadku 

budowy alei, ścieżek spacerowych, parkingów, miejsc 

postojowych, podjazdów czy placów zabaw. Szybko i 

skutecznie odprowadzają wodę opadową do gruntu, 

dzięki czemu efektywnie zwiększają retencję wody w 
przyrodzie i eliminują potrzebę budowy systemu 

kanalizacji burzowej.  

Zielone ściany to natomiast nie tylko piękna, naturalna 

dekoracja budynków, ale również miejsce życia wielu 

roślin, które gromadzą wodę, oczyszczają powietrze, 

poprawiają jego wilgotność, a także stanowią skuteczną 

barierę akustyczną. W miastach, gdzie tereny zielone są 

tak bardzo deficytowe, ciekawym rozwiązaniem mogą 

być też zielone dachy. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w przypadku domów 

jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, jak i obiektów komercyjnych. Dach pokryty roślinnością 

pozwala bowiem na odzyskanie utraconej pod zabudowę powierzchni czynnej biologicznie. 

Najważniejsze korzyści z gromadzenia i 
wykorzystania deszczówki w mieście 

Systemy gromadzenia i zagospodarowania 

deszczówki niosą za sobą benefity zarówno 

finansowe, jak i ekologiczne. Dzięki nim skutecznie 

obniżymy rachunki za wodę z kanalizacji 

miejskiej, woda opadowa może również stanowić 

doskonałe zabezpieczenie w okresach suszy czy 

na wypadek awarii oczyszczalni lub sieci 

wodociągowej. 

Dzięki deszczówce nie tylko oszczędzamy wodę 

pobieraną z innych źródeł, ale także np. w 

przypadku prania zmniejszamy zużycie środków 

piorących czy zmiękczających oraz powstawanie 

osadów i kamienia w pralkach. Deszczówka jest 

także korzystniejsza dla wegetacji naszych roślin. 

 

 

Źródło informacji: 
Jak wykorzystywać wodę opadową w mieście? » 
Sztuka Ochrony Wód (ecol-unicon.com) 

Kwiecień 8, 2021 | Aktualności, Ekologiczna 

gospodarka wodna,  

Trendy i innowacje, Zbiorniki retencyjne 

https://blog.ecol-unicon.com/deszczowka-czyli-paliwo-przyszlosci-wykorzystujmy-wodor-ze-sciekow/
https://blog.ecol-unicon.com/wykorzystywac-wode-opadowa-miescie/
https://blog.ecol-unicon.com/wykorzystywac-wode-opadowa-miescie/
https://blog.ecol-unicon.com/category/aktualnosci/
https://blog.ecol-unicon.com/category/ekologiczna-gospodarka-wodna/
https://blog.ecol-unicon.com/category/ekologiczna-gospodarka-wodna/
https://blog.ecol-unicon.com/category/trendy-i-innowacje/
https://blog.ecol-unicon.com/category/zbiorniki-retencyjne/
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 Przysmaki z łąk i pół 
Mniszek pospolity ( Taraxacumofficinale Web) 

 Nazwy ludowe: mniszek lekarski, brodawnik mleczowaty, dmuchawiec, lwi ząb, pąpawa, mlecznica, bole oczy, 

wołowe oczy, podróżnik mleczowaty. Rośnie dziko w całej Europie, w Azji i w obu Amerykach. 

 Mniszek lekarski jest ziołem jadalnym i leczniczym. Mniszek pospolity ma zazwyczaj kilka łodyg wyrastających z 

jednego miejsca bardzo blisko podłoża. Na każdej łodydze znajduje się tylko jeden kwiat, a łodygi te nie mają liści. 

Tworzy charakterystyczne owocostany zwane dmuchawcami oraz różyczkę liściową przy ziemi. Mlecz to chwast.  Mlecz 

ma jedną długą łodygę, od której odchodzą pędy poboczne i drobne listki. 

Mało kto wie, że mniszek lekarski ma wiele właściwości leczniczych, dzięki którym znalazł zastosowanie w medycynie 

naturalnej. Do celów leczniczych jesienią zbiera się korzenie roślin starszych, wykopując je z ziemi, myje, usuwa części 

nadziemne i suszy w suszarni ogrzewanej lub w warunkach naturalnych. 

 Na wiosnę, gdy roślina wytworzy rozetę liści i wykształci pędy z koszyczkami kwiatowymi w stanie pąków, ścina się 

całą część nadziemną i suszy w cieniu i przewiewie. Jeżeli po zbiorze ziela odrzucimy pędy kwiatowe, to otrzymamy po 

wysuszeniu liście mniszka pospolitego. W okresie kwitnienia zbiera się również całe rozkwitające koszyczki kwiatowe, 

które po wysuszeniu w cieniu i przewiewie dają kolejny surowiec - kwiat mniszka pospolitego.  

Mniszek wzmacnia naszą odporność oraz wspomaga układ oddechowy. Pomaga pozbyć się takich dolegliwości 

jak: kaszel, chrypka, stany zapalne jamy  stany zapalne gardła. Doskonale rozprawi się z wirusami i bakteriami. 

Substancje zawarte w mniszku przyczyniają się do obniżenia poziomu glukozy we krwi.  

Syrop z mniszka lekarskiego  
przepis 

 Przepis na syrop z mniszka lekarskiego nie jest  

skomplikowany, dlatego każdy z nas może go bez  

problemu przygotować.  
 

Potrzebne będą: 
główki mlecza,  

cytryna,  

woda  

cukier. 

Kwiaty mlecza powinny być zebrane  

w słoneczny i suchy dzień. Należy je porozkładać tak,  

aby pozbyć się ewentualnych owadów. 

Następnie wkładamy je do garnka, zalewamy wrzącą  

wodą. Gotujemy około 15 minut. Ważne, żeby robić to  

na wolnym ogniu. Pod koniec gotowania dodajemy  

cytrynę. Powinna być wyparzona i wyszorowana,  

aby pozbyć się wszelkich nieczystości. 

Następnie odstawiamy na około 12 godzin.  

Następnego dnia odcedzamy i dodajemy cukier.  

Mieszamy powstały wywar i gotujemy do całkowitego  

rozpuszczenia cukru. Możemy już przystąpić do rozlewania 

w słoiczki. Przygotowany sok można przechowywać  

miesiącami, a nawet latami. 

Źródła informacji: 
1. www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/leki/mniszek-lekarski-
zastosowanie-mniszka-lekarskiego-aa-n1TD-Yj6d-84gx.html 
2. www.medonet.pl/zdrowie,mniszek-lekarski---wlasciwosci--
zastosowanie,artykul,1726598.html 
3.  Mikołajczyk K., Wierzbicki A.: Zioła, Wydawnictwo LSW 
Warszawa 1987  

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/piec-produktow-ktore-doskonale-wzmacniaja-odpornosc-a-przy-tym-swietnie-smakuja/sfbq3rl
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/leki/mniszek-lekarski-zastosowanie-mniszka-lekarskiego-aa-n1TD-Yj6d-84gx.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/leki/mniszek-lekarski-zastosowanie-mniszka-lekarskiego-aa-n1TD-Yj6d-84gx.html
http://www.medonet.pl/zdrowie,mniszek-lekarski---wlasciwosci--zastosowanie,artykul,1726598.html
http://www.medonet.pl/zdrowie,mniszek-lekarski---wlasciwosci--zastosowanie,artykul,1726598.html
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Zmiana klimatu  

Baza wiedzy 

Zmiany klimatu 

Obserwacje i pomiary elementów klimatu w różnych regionach świata 
potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a tendencja 
wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi nasila się. 
Globalne ocieplenie to naturalne zjawisko podnoszenia się temperatury 
powietrza, niemniej obecnie obserwowany proces uległ znacznemu 
przyspieszeniu. Od czasów rewolucji przemysłowej (1850-1900) średnia 
globalna temperatura powietrza wzrosła o około 1ºC. Według 
Światowej Organizacji Meteorologicznej (ang. World Meteorological 
Organization), lata 2011-2020 zostaną uznane za najcieplejszą dekadę 
w historii pomiarów, z najcieplejszymi sześcioma latami od 2015 r. 
Szacuje się też, że średnia globalna temperatura w 2020 r. wyniesie ok. 
1,2ºC powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Równolegle do 
obserwowanego wzrostu temperatur, obserwuje się wzrost stężenia 
gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi. 

Gazy cieplarniane 

Gazy cieplarniane (szklarniowe, GHG – greenhousegas) są to gazy w atmosferze, które intensywnie 
pochłaniają cieplne promieniowanie podczerwone emitowane z Ziemi oraz z atmosfery i chmur. 
Absorbując to promieniowanie, ograniczają wydostawanie się ciepła z powierzchni Ziemi poza atmosferę. 
Pochłonięte w ten sposób przez atmosferę promieniowanie cieplne jest m.in. emitowane zwrotnie w 
kierunku powierzchni Ziemi. Wynikiem tego procesu jest zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi oraz 
przygruntowych warstw powietrza (troposfery). Jest to efekt cieplarniany. Bez tego naturalnego zjawiska 

temperatura na Ziemi byłaby ujemna. Wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje 
jednak, że efekt cieplarniany nasila się i to prowadzi do wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi. 

Do podstawowych gazów cieplarnianych należą: 

-para wodna (H₂O) 

 - dwutlenek węgla (CO2) 
- metan (CH₄)  
- podtlenek azotu (N₂O)/tlenek azotu (I)  

-ozon (O₃). 

Ponadto, w atmosferze występuje szereg gazów 
cieplarnianych pochodzenia wyłącznie antropogenicznego, 
takich jak fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFCS, PFCS – 

perfluorowęglowodory oraz SF₆ – sześciofluorek siarki. Gazy te 
stosowane są m.in. jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do 
produkcji pianek, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej oraz jako rozpuszczalniki do czyszczenia 
metalowych części. 

Źródłami emisji GHG spowodowanych działalnością człowieka 
są w szczególności: 

-wydobycie, przetwarzanie i spalanie paliw kopalnych – węgla, 
ropy, gazu ziemnego, 

- wylesianie,  

-chów zwierząt gospodarskich (przeżuwaczy), 

- niektóre z form użyźniania gruntów rolnych (nawożenie 
azotem), 

-niewłaściwa gospodarka odpadami komunalnymi (emisje ze 
składowisk odpadów). 
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3. Konsekwencje zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają różne skutki dla zdrowia ludzi, środowiska 

 i gospodarki na całym świecie. Do najczęściej obserwowanych konsekwencji globalnego ocieplenia należą : 

 Susze i fale upałów. 

 Brak dostępu do wody pitnej. 

 Spadek bezpieczeństwa żywnościowego. 

 Topnienie lodowców i lądolodów. 

 Wzrost poziomu mórz i oceanów. 

 Powodzie. 

 Intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

 Zwiększenie zachorowalności i śmiertelności. 

 Zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego. 

 Spadek różnorodności biologicznej. 

4.Zapobieganie zmianom klimatu 

a. działania mitygacyjne to działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, 
np. poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz zmniejszenie energochłonnościsektorów gospodarki 

b. działania adaptacyjneto dostosowanie się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich 
skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub zwiększenia korzyści z nich 

LASY DLA KLIMATU 

 26 maja 2022 r. spotkaliśmy z pracownikiem 

Nadleśnictwa Chmielnik p. Barbarą Jarzębak. 
Spotkanie odbyło się na terenie Zielonej Szkoły w 
Z w i e r z y ń c u . 
Od września 2021 r. uczniowie naszego Ośrodka 
realizują ogólnopolski projekt „Globalna szkoła. Razem 
dla klimatu!”, dlatego głównym tematem zajęć były 

działania Lasów Państwowych na rzecz klimatu. 

 Pani B. Jarzębak zwróciła uwagę na to, że lasy 

są jednym z najważniejszych sojuszników w walce 

ze zmianami klimatycznymi. Prowadzą one szereg 
działań, których celem jest łagodzenie niekorzystnych 
zmian klimatycznych. Konsekwentnie przebudowują 
skład gatunkowy drzewostanów, dzięki czemu wzrasta 
bioróżnorodność lasu i wzmacnia się ich odporność 
na różne zagrożenia oraz zwiększa się pochłanianie 
dwutlenku węgla. Jednak najwięcej w Polsce mamy 

lasów iglastych, które też spełniają ważną rolę 
w ochronie klimatu. .  

Jeden hektar lasu sosnowego jest w stanie pochłonąć 
około 30 ton CO2 na rok, co odpowiada około 

8 tonom czystego węgla.  
Lasy Państwowe prowadzą projekty na rzecz małej 
retencji. W wielu nadleśnictwach są również 
przywracane środowisku tereny podmokłe, które 
niegdyś osuszano oraz chronione torfowiska, będące 
magazynami wody oraz węgla w gruncie.  

Leśnicy dążą do utrzymania właściwych stosunków 
wodnych poprzez zalesianie nieużytków porolne 
i zadrzewienie śródpolne. 
Pani B. Jarzębak podkreśliła, że lasy trzeba chronić, 
dbać o nie, ponieważ przynoszą nam wiele korzyści. 
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Sami 

również wykazali się dużą 
wiedzą na temat 

środowiska leśnego. 
W trakcie spotkania 

mieliśmy również okazję 
poznać pracę leśnika 
i służb leśnych. 
Na zakończenie spotkania 
otrzymaliśmy bardzo 
ciekawe przewodniki 

po lasach Polski. 

 

Relacja:  

Szkolny Klub Ekologiczny 
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FOTOGALERIA   
Tak pracowaliśmy… 


