
 

Nasi uczniowie brali udział w 8 edycji Dolnośląskich Sieci Szkół Promujących Ekologię i 

realizowali własny projekt „Las wokół nas świadczy o nas”. Poniżej przedstawiamy 

sprawozdanie z  realizacji projektu. 

INFORMACJA O REALIZACJI  W LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM                       

IM. ADAMA MICKIEWICZA W GÓRZE PROJEKTU „LAS WOKÓŁ NAS 

ŚWIADCZY O NAS” W  RAMACH DSSPE „ZIEMIA DLA WSZYSTKICH” 

W okresie od 3 stycznia do 26 kwietnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 

Mickiewicza w Górze realizowano projekt „Las wokół nas świadczy o nas”. W projekcie 

uczestniczyło łącznie 202, czyli 85% uczniów szkoły. W realizacji projektu uczestniczyło 5 

nauczycieli szkoły: Irena Dziamarska, Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska, Mariusz Dziewic, 

Roman Zbroiński, Bogusław Sitnik-koordynator projektu. Dodatkowo w projekcie 

uczestniczyła Pani Barbara Chrystman-Kurzawa-pracownik Nadleśnictwa Góra Śląska.  

Skrócony opis projektu (zrealizowane zadania w punktach): 

  1) Opracowanie przez uczniów 6 prezentacji tematycznych: „Typy lasów w Polsce” i „Typy 

lasów na świecie”-opracowały uczennice  kl. II b (link do pliku prezentacje/Typy lasow w 

Polsce, prezentacje/Typy lasow w swiecie):Alicja Janik, Aleksandra Bielawska, Amelia 

Kolska;  „Parki narodowe”-opracowała Aleksandra Bielawska  z kl. II b (plik z 

prezentacje/Parki narodowe); „Prezentacja o naruszaniu  zasad w lesie i ich konsekwencjach” 

– opracowali Dominik Korol, Klaudia Rydełkiewicz,  Konrad Wolski z kl. I b (link 

zewnętrzny: do: 

https://www.canva.com/design/DAE87wUlZzs/KnZWkq15Pyz7XjUwrLH8hg/view?utm_con

tent=DAE87wUlZzs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish

sharelink); „Pożary w lasach”-Anastazja Bachuryńska z kl. I c (prezentacje/Pozary w lasach);  

„Wycieczka rowerowa po górowskim lesie”-Martyna Dziewic z kl. I c 

(prezentacje/Wycieczka rowerowa po gorowskim lesie). 

 2) Autorzy przedstawili prezentacje tematyczne  uczniom klas: II a-14.03 i 17.03, II b-15.03 

i17.03 , II c-15.03 i 17.03, I aR-22.03 i 25.03, I a-19.03 i 23.03, I b-17.03 i 24.03,   I c-16.03 i 

23.03, I d-18.03 i 25.03, I e-14.03 i 28.03, III abc R-30.03, III bLO4-16.03,            III aLO4-

17.03. Po obejrzeniu  prezentacji odbyły się w zespołach klasowych interesujące i zakończone 

wnioskami dyskusje. 

3) Opracowanie i przeprowadzenie 2  ankiet ewaluacyjnych dla uczniów i nauczycieli 

uczestniczących  w projekcie „Las wokół nas świadczy o nas”.  Wnioski na podstawie 

wyników ankiet. Ankieta dla nauczycieli (link do ankiety/ Wyniki i wnioski z ankiety 

ewaluacyjnej dla nauczycieli) oraz ankieta dla uczniów (link do ankiety/ Wyniki i wnioski z 

ankiety ewaluacyjnej dla uczniów) 

4) Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Cztery pory lasu” 

odbył się w okresie od 8 do 22 kwietnia 2022 r. W konkursie uczestniczyło 50 uczniów klas 



pierwszych. Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska, Bogusław 

Sitnik, Irena Dziamarska wyłoniła 3 laureatów. 

 

(zdjecie z folderu zdjcia/ prace laureatów konkursu plastycznego) 

5) Udział uczniów szkoły w XX Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Ekologia i ochrona 

środowiska na co dzień”. W etapie szkolnym, który odbył się 23 lutego 2022 r. uczestniczyło 

20 uczniów. Finał powiatowy odbył się 23 marca 2022 r. w sali edukacyjnej Nadleśnictwa 

Góra Śląska z udziałem 5 uczniów, z których 3 uzyskało tytuł laureata konkursu. 

6) Spotkanie uczniów i nauczycieli z pracownikiem Nadleśnictwa Góra Śląska w dniu 26 

kwietnia 2022 roku. Pani mgr inż. leśnictwa Barbara Chrystman- Kurzawa przedstawiła 

prezentację „Perełki naszej okolicy”. Po prezentacji odbyła się dyskusja i podsumowanie 

projektu. 

(6 zdjęc z folderu zdjęcia/ od IMG_5942 do IMG_5961) 

7) Przedstawienie informacji o projekcie „Las wokół nas świadczy o nas” na stronie 

internetowej  Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. 

    Podsumowanie = korzyści z realizacji projektu: 

1. Debiut Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze w realizacji projektu 

w ramach DSSPE „Ziemia dla wszystkich” i realizacja własnego projektu „Las wokół nas 

świadczy o nas”. 

2. Objęcie projektem większości uczniów szkoły-85% ! Co po okresie ograniczeń 

pandemicznych jest szczególnym i pozytywnym osiągnięciem. 

3. Bardzo dobra atmosfera pracy, rzeczowa współpraca uczniów i nauczycieli, owocne 

dyskusje i ciekawe wnioski uczestników projektu. 



4. Kontynuacja współpracy szkoły z Nadleśnictwem Góra Śląska. 

5. Świetnie „trafiony” temat projektu spotkał się z zainteresowaniem uczniów, a oni sami nie 

tylko coś wiedzą i rozumieją, ale i  zgłaszają  gotowość do działania na rzecz lasu-sprzątanie i 

sadzenie lasu! 

6. Należy zaufać naszym uczniom i doczekać po okresie wakacyjnym ciekawych projektów 

leśnych wycieczek. 

 

 

 

 


