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The Saturday's cleaning of the reservoir. On 04.03.2017 a great cleaning of the shore of the Łącki
Reservoir took place. We supported the social action organized by the Anglers Circle No 44 in
Pszczyna in cooperation with the City Hall. At the entrance of the Pszczynka River to the Łącki
Reservoir, the students from 8 am started all the cleaning work, which lasted through the afternoon,
passing through parts of the area around reservoir. The shores of the Łącki Reservoir and the banks
of Pszczynka River were cleaned up. Pupils were proud due to have collected 25 large bags of
waste and cleaned up the indicated area.

Wielkie sprzątanie obrzeży Zbiornika Łąckiego. Wspomogliśmy akcję społeczną zorganizowaną przez
Wędkarzy Koła nr 44 w Pszczynie przy współpracy z Urzędem Miejskim.
Przy wlocie rzeki Pszczynki do zbiornika Łąckiego, uczniowie rozpoczęli z wszystkimi uczestnikami prace
porządkowe, które trwały do godzin popołudniowych, przechodząc kolejne fragmenty wokół Akwenu.
Obrzeża Zbiornika Łąckiego i rzeki Pszczynki zostały wysprzątane z zalegających śmieci.
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On March 6 and 7, 2017, students created environmental posters and slogans to reduce CO2 emissions and
thereby improve the state of the global ocean. During the creation of the posters, they have been read the
educational materials and reviewed the literature. Their little masterpieces have been showed passersby in
Pszczyna park. They caused, that the people of Pszczyna stopping for a moment, with a reflection on
"ecological behavior in their lives". After all, the true protection of the environment is not the act intended to
completely cease human interference in nature and preserve it in a perfectly intact condition, but provide
harmonious coexistence and co-development of man and the surrounding nature. It is primarily a new
lifestyle, a new attitude to nature. This is an attitude that students of PZS 2 in Pszczyna, want to learn up and
teach others!!!

Dnia 6 i 7 marca 2017 r. uczniowie tworzyli plakaty i hasła, związane z ochroną środowiska, by zmniejszyć
wydobywanie się CO2, a tym samym by polepszyć sytuację oceanów na świecie.
Podczas tworzenia prac, wczytywali się w materiały edukacyjne oraz przeglądali literaturę. Swoje małe
arcydzieła ukazali przechodniom w pszczyńskim parku.
Sprawili, że choć na chwilę Pszczyniacy zatrzymali się i wywołali w sobie refleksję nad „zachowaniem
proekologicznym w swym życiu”. Przecież prawdziwa ochrona środowiska to nie działania zmierzające do
zupełnego zaprzestania ingerencji człowieka w przyrodę i zachowania jej w absolutnie nienaruszonym
stanie, ale harmonijne współistnienie i wspólny rozwój człowieka wraz z otaczającym go światem. To
przede wszystkim nowy styl życia, nowy stosunek do przyrody. Tego Uczniowie PZS 2 w Pszczynie chcą
się sami nauczyć i nauczyć innych!!!
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On March 09, 2017, the girls of our school have participated in ALBRECHTOVEJ STŘEDNÍ ŠKOLE, in
Český Těšín, in ecological workshops. Participants and lecturers it was an international group from Portugal,
Spain, Slovakia, the Czech Republic, and only the students of our school represented Poland. An additional
challenge was communication in English and Czech. After a difficult, long-lasting but interesting job, the
effects were astounding. Together we came up with a script for an original film promoting ecological life, as
well as posters with slogans.

Dnia 09.03.2017 r. uczennice uczestniczyły w A L B R E C H T O V EJ
S T Ř E D N Í Š K O L E , Český Těšín, w warsztatach ekologicznych. Uczestnicy
i wykładowcy to międzynarodowa grupa z Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Czech, a tylko uczennice naszej
Szkoły reprezentowały Polskę. Dodatkowym wyzwaniem była komunikacja w języku angielskim i czeskim.
Po trudnej, długotrwałej, lecz ciekawej pracy, efekty były zdumiewające. Wspólnie wymyśliliśmy
scenariusz autorskiego filmu, promującego ekologiczne życie, a także plakaty z hasłami.

4
On March 27, 2017, the students went to the workshop, as part of the EduCO2cean Erasmus + project,
prepared by the library staff, in the frame of cooperation with the school. During their classes at the library,
they participated in film projections on the conservation of living in the oceans, and they became acquainted
with the literature on broadly understood knowledge about the biodiversity of the oceans and their climate.
They created posters presenting the diagnosis of the problem of the ocean poisoning, based on a survey of
the library holdings. Ocean Workshop in the Pedagogical Library in Pszczyna. On March 27, 2017, the
students went to the workshop, as part of the EduCO2cean Erasmus + project, prepared by the library staff,
in the frame of cooperation with the school. During their classes at the library, they participated in film
projections on the conservation of living in the oceans, and they became acquainted with the literature on
broadly understood knowledge about the biodiversity of the oceans and their climate. They created posters
presenting the diagnosis of the problem of the ocean poisoning, based on a survey of the library holdings.

Dnia 27.03.2017 r. uczniowie wybrali się na warsztaty, w ramach projektu EduCO2cean Erasmus+,
przygotowanych przez Pracowników Biblioteki, w ramach współpracy Szkoły i Biblioteki.
Podczas zajęć w Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie, uczestniczyli w projekcji filmu, na temat ochrony
istot żyjących w oceanach, a także zaznajomili się z literaturą, dotyczącą szeroko pojętej wiedzy o
bioróżnorodności oceanów i ich klimacie, stworzyli plakaty przedstawiające diagnozę problemu zatruwania
oceanów, na podstawie kwerendy bibliotecznej.
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On 28/03/2017, a group of students left for Cieszyn. First, the students of the Prison Department presented a
show about ocean curiosities, as well as tips on environmental protection. Then they presented their own
fairy tale with a moral, what will happen to the world and nature when we do not change our thinking and
our behavior. The whole was intertwined with poems with an ecological thought. A debate arose between
the students and the accused, during which ideas for saving water in the School and Prison were invented.
Later, the students, together with a student from the Faculty of Ethnology and Educational Sciences of the
University of Silesia, asked the prisoners of the Emperor to perform a pro-ecological song related to the
protection of the oceans. The text was:
OCEAN SO THE HOLY PLACE, UNKNOWN, WISE HUGE AND UNKNOWN !!!
WATER IN DEEP, IN MILITARY RAILS, BEAUTIFUL TO YOUR SOUL, IN THE UNDERGROUND
BIRDS,
HIDDEN LIFE, GREAT AREAS, UNUSUAL MEANING - OCEAN WHOLE.
WHO LIKE TO LOVE, WHO DOES NOT LOVE, THAT THE UNDERWATER WORLD
DESTRUCTURES, RUNS, WILLS, LIQUIDS, SPRINGS OILS, NOT KNOWING THAT HE LIVES
ANYTHING AND ELSE.
WHEN THE OCEAN SUPPORES THE WORLD OF PEOPLE, CREATES THE MOUNTAINS, PLANT
FLOWERS FOR THE LIFE OF LIFE,
DO NOT GIVE IT ANYWHERE TO TURN ON, GIVE AN EXAMPLE AND TRY IT TO BUILD IT.
BO OUR FUTURE DEPENDS ON HIM, WITHOUT WATER, I BECAUSE LACK OF A LIFE OF A
CIRCLE
OCEAN SO THERE IS A HOLY AND NISHED PLACE,
WISE HUGE AND UNKNOWN !!!

Dnia 28.03.2017 r. grupa uczniów wyjechała do Cieszyna. Najpierw w Zakładzie Karnym uczennice
zaprezentowały pokaz, dotyczący ciekawostek oceanicznych, a także wskazówek nt. ochrony środowiska.
Następnie przedstawiły autorską bajkę z morałem, co się stanie ze światem i przyrodą, gdy nie zmienimy
myślenia i swojego postępowania. Całość przeplatana była wierszami z myślą ekologiczną. Wywiązała się
między Uczniami a Osadzonymi debata, podczas której zostały wymyślone pomysły na oszczędzanie wody
w Szkole i Zakładzie Karnym.
Później uczniowie wraz ze studentką Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
poprosili chętnych Osadzonych o wykonanie piosenki proekologicznej, związanej z ochroną oceanów. Tekst
brzmiał:
OCEAN WIĘC TO MIEJSCE ŚWIĘTE, NIEZNANE, DZIKIE OGROMNE I NIEOKIEŁZNANE!!! (h A h+ h)
WODY W GŁĘBINACH, W MIENIĄCYCH RAFACH, W PIĘKNIE SWEJ DUSZY, W PODWODNYCH
PTAKACH,
KRYJE SWE ŻYCIE, WIELKIE OBSZARY, NIEZWYKŁEJ MIARY – OCEAN CAŁY.
KTÓREGO CZŁOWIEK KOCHAĆ NIE UMIE, ÓW ŚWIAT PODWODNY NISZCZY, RUJNUJE, OKRADA,
ŚMIECI, OLEJE WLEWA, NIE WIEDZĄC, ŻE ŻYCIE SOBIE I INNYM ODBIERA.
GDYŻ TO OCEAN ZASILA ŚWIAT LUDZI, TWORZY GÓRY, MUSZLE ROŚLINY DO ŻYCIA BUDZI,
NIE DAJ WIĘC INNYM GO TAK RUJNOWAĆ, DAJ PRZYKŁAD I STARAJ SIĘ GO ODBUDOWAĆ.
BO NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD NIEGO, BEZ WODY BOWIEM BRAKNIE ŻYCIA KOLEGO
OCEAN WIĘC TO MIEJSCE ŚWIĘTE, NIZNANE,
DZIKIE OGROMNE I NIEOKIEŁZNANE!!! (h A h+ h)
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On 28/03/2017 in the afternoon at the University of Silesia in Cieszyn, together with the students there was a
workshop on "What depends on us, what can we change?", During which students refuted students'
allegations regarding inefficiency, including: sorting garbage. Then the students took part in a thematic
lecture led by an employee of the Faculty of Ethnology and Education Sciences. On the way back, when the
ecological knowledge was deepened, the students, concluding the day, came up with the slogan: "By
limiting CO2 - we live healthily, live two times !!!".

Dnia 28.03.2017 r. popołudniu na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, wraz ze studentami odbyły się
warsztaty nt.: „Co od nas zależy, co możemy jeszcze zmienić?”, podczas którego uczniowie odpierali
zarzuty studentek, dotyczące braku efektywności m.in.: sortowania śmieci. Następnie uczniowie brali udział
w wykładzie tematycznym, poprowadzonym przez Pracownika Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. W
drodze powrotnej, gdy wiedza ekologiczna została pogłębiona, uczniowie puentując dzień, wymyślili hasło:
„Ograniczając CO2 – zdrowo żyjemy raz dwa!!!”.
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On 6.03, 10.03, 13.03, 20/03/2017 at the Public Kindergarten in Stara Wieś, as well as at the School and
Pre-School Complex in Studzienice and the Non-Public Kindergarten "Radocha" in Pszczyna, the students
prepared and organized
SHOWS:
verbal and musical titled "Safety the most important thing" and the fun "Three ducklings and Neptune";
"Burek and polluted environment"; "Green Riding Hood" as well
"The environment of the red rose"; "Little drop"; "Garbage and fish".
After each performance there was always a conversation with children and fun games with a mermaid.

W dniach 6.03, 10.03, 13.03, 20.03.2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi, a także w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Radocha” w Pszczynie
uczniowie przygotowali i zorganizowali
PRZEDSTAWIENIA:
słowno-muzyczne pt.: „Bezpieczeństwo rzecz najważniejsza” oraz zabawy pt.: „Trzy kaczątka i Neptun”; pt.:
„Burek i zanieczyszczone środowisko”; pt.: „Zielony Kapturek”, a także
BAJKI: pt.: „Środowisko czerwonej róży”; pt.: „Mała kropelka”; pt.: „Śmieci i ryby”.
Po każdym występie odbywała się zawsze rozmowa z dziećmi i zabawy ruchowe z syrenką.
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The students went to the club of the Society of Friends of Children in Pszczyna to organize ecological games
and games. The students presented a mini-lecture on the protection of the oceans, the greenhouse effect and
prepared rebuses for children on this subject. Then they conducted games and movement games, and helped
together to create small masterpieces. Children not only repeated their knowledge in this area, deepened
their knowledge, but most of all they had a good time, enjoying spending time with PZS 2 Students.

Uczniowie udali się na Świetlicę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pszczynie, by zorganizować gry i
zabawy ekologiczne. Uczniowie przedstawili mini-wykład na temat ochrony oceanów, efektu cieplarnianego
oraz przygotowali rebusy dla dzieci o tej tematyce. Następnie prowadzili gry i zabawy ruchowe, a także
wspólnie pomagali w tworzeniu małych arcydzieł. Dzieci nie tylko powtórzyły sobie wiedzę w tym zakresie,
pogłębiły wiedzę, ale przede wszystkim dobrze się bawiły, miło spędzając czas z Uczniami PZS 2.
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On April 20, 2017, the students presented a performance for prisoners in the Cieszyn Detention Center about
the ECO-Home. The author's presentation concerned the importance of work in human life and respect for a
private home, the environment and a small homeland.

Dnia 20 kwietnia 2017 r. uczniowie zaprezentowali przedstawienie dla Osadzonych w Zakładzie Karnym w
Cieszynie na temat ECO-Domu. Autorskie przedstawienie dotyczyło ważności pracy w życiu człowieka
oraz szacunku do domu prywatnego, środowiska oraz małej ojczyzny.
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On the same day at the Department of Ethnology and Educational Sciences of the University of Silesia in
Cieszyn, students conducted workshops for high school students regarding water protection.

Tego samego dnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie studentki
przeprowadziły warsztaty dla młodzieży klas licealnych, dotyczące ochrony wód.
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On May 5, 2017, classes for children from the kindergartens of the Pszczyna Commune were held.
EDUCO2CEAN Erasmus + project entered over 100 children for oceanic classes. As part of the attractions,
there was also the Ecological Olympiad. Children divided into groups had many tasks to do, among them:
art fun with droplets, solving the rebuses, a talk and physical sorting activities. At the end, each participant
received a medal, prepared specially for this occasion.

Dnia 5 maja 2017 r. odbyły się zajęcia dla dzieci z przedszkoli Gminy Pszczyna. Na zajęcia o tematyce oceanicznej,
wpisane w projekt EDUCO2CEAN Erasmus + przybyło ponad 100 dzieci. W ramach atrakcji odbyła się również
Olimpiada Ekologiczna. Dzieci podzielone na grupy miały wiele zadań do wykonania, a wśród nich m.in.: zabawy
plastyczne z kropelkami, rozwiązywanie rebusów, pogadanka oraz ruchowe zajęcia z sortowania śmieci. Na
zakończenie każdy z uczestników otrzymał medal, przygotowany specjalnie na tę okazję.

12
On 06.05.2017, the pupils organized ecological games and games for the kids in Pszczyna.
The classes were varied with rhythmic and movement activities, thanks to which the children checked their
physical fitness.

Uczniowie dnia 06.05.2017 r. zorganizowali gry i zabawy ekologiczne dla zuchów w Pszczynie.
Zajęcia urozmaicone były działaniami ruchowo-rytmicznymi, dzięki którym dzieci sprawdziły swoją
sprawność fizyczną.
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During Daisy Gardens, 20-21.05.2017, the students helped in running the position of the Sociotherapy
Center TPD in Pszczyna. There, they engaged the passersses to reflect on the future of the environment, for
small children they created a stand with coloring books that contained copyright comic books on air and
water protection. The interest in this subject was large, especially children. The youth also learned about the
protection of gardens, how to cultivate them.

Podczas Ogrodów Daisy, 20-21.05.2017 r., uczniowie pomagali w prowadzeniu stanowiska Świetlicy
Socjoterapeutycznej TPD w Pszczynie. Tam zaangażowali Przechodniów do zastanowienia się nad
przyszłością środowiska, dla małych dzieci stworzyli stanowisko z malowankami, które zawierały autorskie
komiksy, dotyczące ochrony powietrza i wody. Zainteresowanie tą tematyką było duże, a w szczególności
dzieci. Młodzież dowiedziała się również dodatkowo na temat ochrony ogrodów, jak należy je pielęgnować.

‘
‘
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On May 24, 2017, the youth took part in classes at the Our Lady of the Rosary Center in Stara Wieś, in a
special biological laboratory with the pupils. During classes the knowledge about environmental protection
was deepened. Youth talked about ocean curiosities, and the pupils told how they imagine the ocean.

Dnia 24 maja 2017 r. młodzież brała udział w zajęciach w Ośrodku Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi,
w specjalnej pracowni biologicznej wraz z Podopiecznymi. Podczas zajęć pogłębiona została wiedza o
ochronie środowiska. Młodzież opowiadała o ciekawostkach oceanicznych, a Podopieczni opowiadali jak
wyobrażają sobie ocean.
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On 26.05.2017, the youth went to the Municipal Greenery, where she helped in the work and learned the
secrets of planting various plants. She learned why it is important to plant new plants for future generations
and a healthier environment.

Młodzież dnia 26.05.2017 r. poszła na zajęcia do Zakładu Zieleni Miejskiej, gdzie pomagała w pracach oraz
poznawała tajniki sadzenia różnorodnych roślin. Dowiedziała się, dlaczego ważne jest sadzenie nowych
roślin dla przyszłych pokoleń i zdrowszego środowiska.
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On 28.05. During 2017, during the children's festival in Ćwiklicach, an action was carried out to make us
aware that each of us is responsible for the oceans and their future. The children watched a multimedia
presentation specially prepared, on the subject of trivia about the oceans.
We also visited the church. Sacred Heart of Jesus in Piasko, where the whole object is heated geothermal.

Dnia 28.05. 2017 r. podczas festynu dla dzieci w Ćwiklicach przeprowadzona była akcja uświadamiająca, że
każdy z nas jest odpowiedzialny za oceany i ich przyszłość. Dzieci oglądały prezentację multimedialną
specjalnie przygotowaną, na temat ciekawostek o oceanach.
Odwiedziliśmy również kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku, gdzie całość obiektu
ogrzewana jest geotermalnie.
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On 12/06/2017, students take part in the trip. The pumped storage power plant in Międzybrodzie Bialskie is
located on the top of Góra Żar. During the trip they saw how the plant works, they learned about curiosities
and technical details.
One of the biggest problems of modern energy is the variable energy consumption in different parts of the
day. Over 90% of Polish electricity is supplied by thermal power plants, which can not be turned off when
the electricity they produce is not needed. To solve this, hydroelectric power plants are being built, such a
power plant is pumping water, which in the rush hour is released by producing electricity, such a venture
begins to pay off. In the vicinity of Mount Żar, there are 3 water dams forming the Soła River Cascade. Such
communing with nature deepened the textbook knowledge of pupils obtained in the school bench.

Dnia 12.06.2017 r. uczniowie uczestniczy w wycieczce. Elektrownia szczytowo- pompowa w
Międzybrodziu Bialskim zlokalizowana jest na szczycie Góry Żar. W trakcie wycieczki zobaczyli jak działa
zakład, dowiedzieli się o ciekawostkach i szczegółach technicznych.
Jednym z największych problemów współczesnej energetyki jest zmienny pobór energii w różnych
częściach dnia. Ponad 90% polskiego prądu dostarczają elektrownie cieplne, których nie można od tak
wyłączyć, gdy produkowany przez nie prąd nie jest potrzebny. Aby to rozwiązać buduje się
hydroelektrownie szczytowo – pompowe, taka elektrownia pompuje wodę, która w godzinach szczytu jest
spuszczana produkując prąd, takie przedsięwzięcie zaczyna się opłacać. W okolicach góry Żar znajdują się 3
zapory wodne tworzące Kaskadę rzeki Soły. Takie obcowanie z przyrodą pogłębiło dotychczasową
uzyskaną „w szkolnej ławce” podręcznikową wiedzę uczniów.
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In May and June 2017, students created ecological dominoes in Polish, German and English, which they
later passed to the School and Pre-School Complex in Studzienice.

Uczniowie w miesiącach maj i czerwiec 2017 r. tworzyli ekologiczne domino w języku polskim,
niemieckim i angielskim, które później przekazali Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Studzienicach.

And ecological games rebuses

A także rebusy gry ekologiczne
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For the collection of waste paper (from October 2016 to June 2017), the pupils bought trees and planted
them in the school grounds.

Za zbiórkę makulatury (od października 2016 r. do czerwca 2017 r.) uczniowie zakupili drzewa i
posadzili je na terenach szkolnych.

We visit libraries at least once a month to broaden our knowledge about the protection of the oceans.

Przynajmniej raz w miesiącu odwiedzamy biblioteki, by poszerzyć wiedzę na temat ochrony oceanów.

