
 

W dniu 28 maja 2015 roku w szkolnej sali gimnastycznej odbył się 

finał VIII edycji  

SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

pod patronatem Starosty Rawskiego Pana Józefa Matysiaka 

i z udziałem trzech innych rawskich szkół:  

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów oraz Gimnazjum  

i Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień związanych z działaniami na rzecz naszego 

lokalnego środowiska przyrodniczego oraz wybranych tematów z zakresu ochrony 

środowiska: bioróżnorodność, odnawialne źródła energii, zanieczyszczenia wody, gleby i 

powietrza. Autorkami pytań były nauczycielki biologii, chemii i przedmiotów zawodowych: 

p. Agata Lipska, p. Jolanta Łęczycka i p. Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk. Uczniowie 

przygotowywali się w oparciu o materiały z Internetu, z podręczników, z pozycji 

książkowych o tematyce ekologicznej (znajdujących się w szkolnej bibliotece) oraz z 

materiałów opracowanych dzięki współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami 

„Aguarium” Sp. z o.o., Zakład ZGO Pukinin oraz Spółką Rawskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, gdzie nasi uczniowie zdobywali wiedzę z 

edukacyjnych ścieżek ekologicznych: ,,Ogród Dydaktyczny” w Pukininie oraz „Eko-

Filtrem do Rawki” na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Prowadzenie 

konkursu zostało powierzone uczennicom i uczniom z klasy I TPS i z klasy II LO. 

W pierwszym etapie rozgrywki finałowej kolejne, 15-osobowe zespoły uczniów z 

poszczególnych klas, losowały numery pytań testowych, trzykrotnie udzielały na nie 

odpowiedzi i otrzymywały wylosowane nagrody, gdy odpowiedź była poprawna. Pytania 

były głośno odczytywane, przekazywane zawodnikom w formie drukowanej i publikowane 

na dużym ekranie za pomocą projektora, aby mogła z nimi zapoznać się również 

publiczność. Nagrodami, ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe, ofiarowanymi przez 

sponsorów i rodziców lub przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły, były: materiały 

reklamowe  Lasów Państwowych, RAWiK-u i ZGO Pukinin, „Przewodniki turystyczne” (po 

woj. łódzkim), zdrowa żywność (m.in. „drugie śniadanie”, jabłka, jogurty, batony, sól 

ziołowa, woda mineralna niegazowana), artykuły szkolne (m.in. zeszyty, markery, 

długopisy, ołówki, notesy, aktówki, kalkulatory, pamięci USB), kamizelki i elementy 

odblaskowe, zestawy higieniczne dla zwierząt oraz sadzonki kwiatów.  

Do drugiej części finału, po dodatkowej rozgrywce wobec wyrównanego poziomu 

zawodników, zakwalifikowały się dwa zespoły uczniów: klasa III THH i klasa III TPS. 

Dołączył do  nich jeden zespół spoza szkoły, wyłoniony w czasie eliminacji polegających na 



ocenie plakatów formatu A1, na temat recyklingu i zagadnień związanych z sortowaniem 

odpadów, czyli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zadaniem finalistów było uporanie się z trzema zadaniami w różnych formach i 

dotyczących lokalnych zagadnień, ważnych dla nas wszystkich. Pierwsza seria pytań 

(zamkniętych) dotyczyła problemów związanych z sortowaniem odpadów, 

zasygnalizowanych nam w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Pukininie (m.in. zgniatanie plastikowych butelek i aluminiowych puszek, niewrzucanie 

materiałów niebezpiecznych, baterii oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 

pojemników na odpady (nawet z odpadami niesegregowanymi), możliwość nieodpłatnego 

pozbycia się każdego rodzaju odpadów, na razie przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej). 

Dokonaliśmy nawet prezentacji zgniatarki do butelek i puszek, wypożyczonej nam przez 

Zakład ZGO Pukinin. 

Drugie pytanie (PRAWDA/FAŁSZ) wymagało od zawodników wiedzy o tym, czym 

zajmują się współpracujące z nami Spółki (RAWiK i ZGO AQUARIUM) oraz, jak w 

przeszłości wyglądała edukacja ekologiczna w naszej szkole, o czym informowaliśmy 

podczas Konferencji Ekologicznej w Skierniewicach w dniu 13 kwietnia 2010 roku. 

Trzecie pytania były najatrakcyjniejsze dla publiczności, która mogła obserwować, jak 

zawodnicy:  

 przyporządkowują skutki degradacji wód przyczynom ich powstawania (o czym 

więcej można dowiedzieć się na ścieżce „Eko-Filtrem do Rawki” w Żydomicach), 

 sortują odpady według zasad obowiązujących w naszych okolicznych gminach i 

wyraźnie akcentują, czego do pojemników lub worków wrzucać nie należy, 

 wskazują pozytywy (zalety) i negatywy (wady) wykorzystania biomasy i biopaliw, 

węgla i ropy naftowej, energii atomowej, słonecznej, wiatrowej i wodnej. 

Zawody zakończyły się remisem – wieloosobowa komisja konkursowa (nauczyciele, 

eksperci i uczniowie) przyznała dwa pierwsze miejsca drużynom z klasy III THH z ZS-

CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej oraz z Gimnazjum Nr 1 im. 

Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej. Trzecie miejsce przypadło w udziale klasie III 

TPS z ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, a wyróżnienia w 

konkursie otrzymali: klasa I TM, klasa II TBI, klasa II LO i klasa II TŻUG z ZS-CEZiU im. 

Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej oraz zespoły z Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 

Ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco: 

I. Klasa III THH w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika – wycieczka w roku 

szkolnym 2015/16 - (K. Pawlak, A. Grabowska, N. Pawlak, P. Kowalczyk, K. 

Budzik, B. Rochalska, I. Matuszczak, K. Kucharska, E. Przybyłkowicz, M. 

Pelikajnien, M. Mikołajewski, T. Olszak, J. Śmiechowska, P. Gos, D. Milewski) 



I. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów – (J. Romaldowska, J. Kocik, N. 

Wawrzyniak, J. Gicel, A. Wietecha, A. Klimek, P. Jagniątkowski, N. Gniadek, 

P. Ponewczyński, S. Wojciechowska, M. Marcinkowska, J. Czajka, M. Słomka, 

M. Zieliński, T. Błażejewski)  

        III.    Klasa III TPS w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika – (P. Szymański, M. 

Krajewski, M. Lewandowski, P. Lisicki, A. Męcina, K. Dziąg, R. Pęzik, P. 

Gąsiorowski, M. Kielan, P. Motylewski, D. Jędrzejczak, P. Stańdo, K. Jaworski, 

Ł. Pawlak, A. Rudnicki)  

Organizatorzy Szkolnego Konkursu Ekologicznego serdecznie dziękują 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że po raz ósmy mogliśmy uczestniczyć w 

niestandardowej lekcji ekologii w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wiedza 

przekazywana zawodnikom i publiczności w czasie kolejnych edycji tego 

przedsięwzięcia przyczyni się do tego, że nasze otoczenie będzie coraz piękniejsze, a my 

sprawy ochrony środowiska będziemy traktować jako potrzebę rozwiazywania 

konkretnych problemów i nabywania potrzebnych umiejętności, a nie poprzestaniemy 

na pustych sloganach i wizerunku pojemników na odpady. Uczestników konkursu 

zapraszamy do ponownej rywalizacji już za rok – w Powiatowym Konkursie 

Ekologicznym.  


