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AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE AKTYWNA SZKOŁA 

 

 

Co przed nami? Jakie działania zaplanowaliśmy od września 2022 r.  

 Współpraca z lokalnymi mediami. 

Bardzo nam zależy, by tematykę i działania projektowe upowszechnić w jak 

najszerszym zakresie wśród społeczności lokalnej.  

Prosimy o informację zwrotną: 

a. czy współpracujecie Państwo jako szkoła z lokalnymi mediami? 

b. czy może już jakaś wzmianka o Państwa udziale w projekcie Aktywna Szkoła 

znalazła się w mediach lokalnych?  

 Prowadzenie grupy zamkniętej na Facebook’u dla uczestników projektu 

Bardzo prosimy o to, by osoby, które nie dołączyły do grupy a posiadają konto na FB  

-  o dodanie się do grupy lub wysłanie nam wiadomości e-mail na adres 

biuro@swbf.org.pl 

 

Link do grupy: 

 https://www.facebook.com/groups/1158715058282880 

 

 Kontynuacja lekcji w temacie ZMIAN KLIMATU (od października 2022 r.). 

 Rozpoczęcie lekcji w temacie: SMOG (od października 2022 r.). 

 Kontynuacja dotychczasowych działań: przygotowywanie newsletterów. 

 Opracowanie i przekazanie Dyrekcji 16 raportów z wizyt monitorujących budynki 

szkół pod kątem retencji wody deszczowej, fotowoltaiki, efektywności energetycznej 

budynku szkoły (sierpień – wrzesień 2022 r.). 

mailto:biuro@swbf.org.pl
https://www.facebook.com/groups/1158715058282880
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 Opracowanie regulaminu konkursu działań aktywizujących (wrzesień – październik 

2022 r.). 

 Przeprowadzenie dwóch spotkań grupowych online, podczas których zostanie 

omówiona koncepcja działań aktywizujących w tematyce smogu i zmian klimatu  

(w godz. dopołudniowych i popołudniowych, II połowa października 2022 r.). 

 Przygotowanie i realizacja działań aktywizujących we współpracy  

z mentorkami_mentorami (grudzień 2022 – czerwiec 2023 r.). 

 Przygotowanie i realizacja konferencji zamykającej projekt (wrzesień 2023 r.). 

 

W sie 

 

GRAJMY W ZIELONE 

 

 

16 października 2022 r. (niedziela) premiera nowej płyty "GRAJMY W ZIELONE. EKOLOGICZNE 

PIOSENKI DLA DZIECI I RODZICÓW". 

W imieniu autorów, organizatorów zapraszamy na koncert 16 października w Poznaniu.  

Miejsce koncertu: Scena Wspólna.  

Również 16 października o godz. 14:00 Przemek Mazurek zagra premierowy koncert promujący 

nową płytę z ekologicznymi piosenkami dla dzieci i rodziców. Podczas interaktywnego koncertu 

usłyszą Państwo nowe piosenki Przemka Mazurka w brawurowych aranżacjach, które zachęcają 

do wspólnych, rodzinnych śpiewów i zabawy. 

Podczas premiery będzie można nabyć płytę w promocyjnej cenie.  

Płyta dostępna jest już w przedsprzedaży: https://mozaikadzieciom.pl/.../plyta-grajmy-w-zielone... 

Bilety na koncert dostępne tutaj: https://bit.ly/3fIYVwU  

 

Źródło informacji:  

https://www.bilety24.pl/koncert/1343-grajmy-w-zielone-ekologiczne-piosenki-dla-dzieci-i-

rodzicow-premiera-plyty-interaktywny-koncert-dla-rodzin-z-dziecmi-

81050?id=432799&fbclid=IwAR2bRsQn00ZrSev3PqmAoDj3P1DgFItcAonNXmCbfMFcNMH

aB1hD0qATbww 

 

https://mozaikadzieciom.pl/.../plyta-grajmy-w-zielone?fbclid=IwAR2Z5U04y9DKCy5FlvVONeFvWp2X7bcc5pWQHbJKPqtohN7leUxbxbIkTuo
https://bit.ly/3fIYVwU?fbclid=IwAR37zUaqGETNaH71Hr2GCmzKDfBGvrfh_b_cBnC1nYOZN6xCkCGioRwo2Vk
https://www.bilety24.pl/koncert/1343-grajmy-w-zielone-ekologiczne-piosenki-dla-dzieci-i-rodzicow-premiera-plyty-interaktywny-koncert-dla-rodzin-z-dziecmi-81050?id=432799&fbclid=IwAR2bRsQn00ZrSev3PqmAoDj3P1DgFItcAonNXmCbfMFcNMHaB1hD0qATbww
https://www.bilety24.pl/koncert/1343-grajmy-w-zielone-ekologiczne-piosenki-dla-dzieci-i-rodzicow-premiera-plyty-interaktywny-koncert-dla-rodzin-z-dziecmi-81050?id=432799&fbclid=IwAR2bRsQn00ZrSev3PqmAoDj3P1DgFItcAonNXmCbfMFcNMHaB1hD0qATbww
https://www.bilety24.pl/koncert/1343-grajmy-w-zielone-ekologiczne-piosenki-dla-dzieci-i-rodzicow-premiera-plyty-interaktywny-koncert-dla-rodzin-z-dziecmi-81050?id=432799&fbclid=IwAR2bRsQn00ZrSev3PqmAoDj3P1DgFItcAonNXmCbfMFcNMHaB1hD0qATbww
https://www.bilety24.pl/koncert/1343-grajmy-w-zielone-ekologiczne-piosenki-dla-dzieci-i-rodzicow-premiera-plyty-interaktywny-koncert-dla-rodzin-z-dziecmi-81050?id=432799&fbclid=IwAR2bRsQn00ZrSev3PqmAoDj3P1DgFItcAonNXmCbfMFcNMHaB1hD0qATbww
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NOWA POZYCJA: ATLAS KLIMATU POLSKI 

 

 

Dziś nawet klimat zmienia się zaskakująco szybko.  

Jeśli potrzebują Państwo aktualnych informacji o tym, jakich warunków pogodowych 

(temperatur, nasłonecznienia, opadów...) spodziewać się w naszym kraju, mogą Państwo 

skorzystać z nowo wydanego "Atlasu klimatu Polski" pod red. Arkadiusza Tomczyka i Ewy 

Bednorz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dostępnego pod adresem 

https://hdl.handle.net/10593/26990 

A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądał klimat we wcześniejszych okresach, to 

przynajmniej część statystyk znajdziecie na stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej - IMGW PIB  

https://klimat.imgw.pl/pl/climate-maps/  

 

Źródło informacji:  

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26990 

  

 

 

 

OSZCZĘDZANIE ENERGII W MIASTACH  

  

 

Polskie miasta wchodzą w tryb oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią. 

Samorządy borykają się z ogromnymi cenami prądu oraz brakiem chętnych na dostarczenie 

energii do podległych instytucji.  

https://hdl.handle.net/10593/26990?fbclid=IwAR1FnsEY3d8QLlvApygJo7fxmL-FFJXKF8gwXFrg_HnNMDoHk_cRwbtz5zo
https://hdl.handle.net/10593/26990?fbclid=IwAR1FnsEY3d8QLlvApygJo7fxmL-FFJXKF8gwXFrg_HnNMDoHk_cRwbtz5zo
https://www.facebook.com/Meteoimgw/?__cft__%5b0%5d=AZXWtlPDug6qR0oAKYye4Sud49I1bRmGnH5SBSyhlnAkkF9ZH8Aw65KeQ8Vxw-ZSP7OiX7-VL9ARyC5zxozkfUPhKWbM1mUWxBtVgtwGMcWCQ_aPrUiG791OSyiXn5HJyuBR-0ean0IoN1y6dVFZewTYA-jgSISEk-RgOfny0Oe9xW-dosb28r7RwIEvD_-sdJ_E3fV9ebc9WPs4rNEbz-zw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Meteoimgw/?__cft__%5b0%5d=AZXWtlPDug6qR0oAKYye4Sud49I1bRmGnH5SBSyhlnAkkF9ZH8Aw65KeQ8Vxw-ZSP7OiX7-VL9ARyC5zxozkfUPhKWbM1mUWxBtVgtwGMcWCQ_aPrUiG791OSyiXn5HJyuBR-0ean0IoN1y6dVFZewTYA-jgSISEk-RgOfny0Oe9xW-dosb28r7RwIEvD_-sdJ_E3fV9ebc9WPs4rNEbz-zw&__tn__=kK-y-R
https://klimat.imgw.pl/pl/climate-maps/?fbclid=IwAR2LN_6VHAw1CC2iLmjiepTiZDTsiRZ474NSnZZFRBGD5SIISbLs0_c4DiM
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26990
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Specjaliści zauważają, że większość polskich miast jest bardzo niegospodarna. Zwracają 

uwagę na przestarzałe lampy uliczne, zbyt gęstą sieć latarni przy nowych inwestycjach oraz 

światło zimnej barwy, skierowane w górę. Mówią o powodowanym przez to smogu 

świetlnym. Nasi rozmówcy mówią także o konieczności planowania długofalowych działań, 

pozwalających oszczędzać energię nie tylko w dobie dzisiejszego kryzysu, ale także na 

przyszłość. 

Jakie rozwiązania są już wprowadzane? 

 obniżenie temperatury w urzędach,  

 wyłączanie iluminacji,  

 ograniczenie oświetlenia ulicznego oraz podświetlania zabytków, 

  wysłanie pracowników na pracę zdalną,  

 obniżenie temperatury wody w basenach miejskich, 

 uruchomienie punktów pomocy mieszkańcom dotkniętym ubóstwem energetycznym. 

– Kryzys gospodarczy wywołany nieodpowiedzialną polityką rządu PiS będą spłacać 

obywatele i samorządy. Większość samorządów, przygotowuje się do drastycznej redukcji 

kosztów związanych ze zużyciem energii. To krok w dobrym kierunku, bo musimy nauczyć 

się szanować energię, która często marnowana jest na nadmierne oświetlanie ulic latarniami 

wysoce prądożernymi, oświetlającymi niebo czy kosztownymi iluminacjami świątecznymi – 

powiedział SmogLabowi Paweł Pomian, członek zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego 

EKO-UNIA.   

 

Zachęcamy do lektury artykuły, w nim można poczytać o tym z jakimi wyzwaniami mierzy się 

Tarnów, Wrocław, Warszawa i Wałbrzych. 

 

Źródło informacji: 

https://smoglab.pl/oszczedzanie-energii-miasta/ 

 

 

 

https://smoglab.pl/oszczedzanie-energii-miasta/
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UPAŁY, SUSZE, POWODZIE – KLIMATYCZNE PODSUMOWANIE LATA 2022  

 

 

Lato 2022 było w Europie rekordowo gorące. Historyczne rekordy padły m.in. w Wielkiej 

Brytanii, głęboka susza dotknęła Francję, w Alpach doszło do rekordowego topnienia 

lodowców.  

 

Lato 2022 w Polsce: 

Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tegoroczne lato było w Polsce bardzo 

ciepłe. Średnia obszarowa anomalia temperatury okresu czerwiec – sierpień wyniosła 

+1,4°C względem normy z lat 1991-2020 (a +2,8°C względem normy z lat 1961-1990). Było 

to jednocześnie trzecie najcieplejsze lato w Polsce po 1951 roku – cieplejsze były lata 2019 

(+1,9°C) i 2018 (+1,5°). 

 

Lato 2022 w Europie: było bardzo ciepłe i suche również na znacznym obszarze kontynentu 

europejskiego. Wg reanalizy ERA5 za wyjątkiem wybrzeża Norwegii, gdzie temperatury były 

zbliżone do normy, niemal wszędzie średnie temperatury powietrza przekraczały wartości 

przeciętne dla lat 1991-2020. Pod względem średniej temperatury całego kontynentu lato 

2022 w Europie było rekordowo ciepłe: 1,3°C powyżej normy z lat 1991-2020, 0,4°C wyżej 

niż poprzedni rekord z 2021.  

 

Pełna statystyka, analizy pod linkiem:  

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/upaly-susze-powodzie-klimatyczne-podsumowanie-lata-

2022/ 

 

 

 

 

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/upaly-susze-powodzie-klimatyczne-podsumowanie-lata-2022/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/upaly-susze-powodzie-klimatyczne-podsumowanie-lata-2022/
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TOP 3 POLSKICH PODCASTÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

 

 

Słuchaj, edukuj się, bądź poinformowany i … coraz bardziej świadomy! 

 

 Krok w stronę świadomego życia, czyli podcast Karoliny Sobańskiej 

https://karolinasobanska.com/podcast/ 

 

 Świadomość ekologiczna po polsku według Muda Talks 

https://open.spotify.com/show/2jiao0a0FulePDUBNe6csK 

 

 Natura w życiu codziennym z „Jest Zielono” 

https://jestemzielona.pl/podcast-jest-zielono/ 

 

Wszystkie wyżej profile znajdują się na Instagramie. 

 

Źródło informacji: 

https://bellaplace.pl/styl-zycia/polskie-podcasty-o-tematyce-ekologicznej/ 

 

 

  

SMOG W MIEŚCIE – PODCAST  TOMASZA ROŻKA 

 

Trochę faktów, ciekawostek, wpływie jakości powietrza na nasze życie.  

Do posłuchania, polecamy! 

 

Źródło informacji: https://naukatolubie.pl/podcast/smog-w-miescie/ 

 

 

https://karolinasobanska.com/podcast/
https://open.spotify.com/show/2jiao0a0FulePDUBNe6csK
https://jestemzielona.pl/podcast-jest-zielono/
https://bellaplace.pl/styl-zycia/polskie-podcasty-o-tematyce-ekologicznej/
https://naukatolubie.pl/podcast/smog-w-miescie/
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PROŚBA 

 

 

W dalszym ciągu prosimy o wsparcie  

Chcielibyśmy z profilem Aktywnej Szkoły w mediach społecznościowych dotrzeć do 

społeczności szkolnej, uczennic, uczniów, nauczycieli, nauczycielek, rodziców, kadry 

administracyjnej     

 

Drodzy Państwo, przekażcie proszę poniższy link do profilu AS dalej.  

Zaprośmy wspólnie tych, którzy jeszcze nie są z nami w social - do polubienia, 

obserwowania funpage’a projektu Aktywna Szkoła! 

 

https://www.facebook.com/Aktywna-szko%C5%82a-z-klimatem-i-zdrow%C4%85-

atmosfer%C4%85-104626035483352 

 

 

https://www.facebook.com/Aktywna-szko%C5%82a-z-klimatem-i-zdrow%C4%85-atmosfer%C4%85-104626035483352
https://www.facebook.com/Aktywna-szko%C5%82a-z-klimatem-i-zdrow%C4%85-atmosfer%C4%85-104626035483352

