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Energia odnawialna
w projekcie gimnazjalnym?

Tematyka projektów jakie realizujê z m³odzie¿¹
wynika z zainteresowañ gimnazjalistów i znajomo�ci lo-
kalnego �rodowiska. Z piêcioosobowym zespo³em
uczniowskim zrealizowali�my ciekawy projekt �Bioga-
zownia jako jedna z form pozyskiwania energii od-
nawialnej w gminie Przechlewo�.

Zrealizowanie projektu by³o mo¿liwe, poniewa¿
w gminie Przechlewo znajduj¹ siê dwie biogazownie rol-
nicze � pierwsze jakie powsta³y w Polsce. Biogazownie
mieszcz¹ siê w Paw³ówku i P³aszczycy. Ich w³a�cicie-
lem jest nowoczesne przedsiêbiorstwo rolne, prowadz¹ce
dzia³alno�æ w oparciu o zasady rolnictwa zrównowa¿o-
nego � firma Poldanor SA, która ma sw¹ siedzibê
w Przechlewie. Podstaw¹ dzia³alno�ci zak³adów jest
chów i hodowla trzody chlewnej, produkcja ro�linna oraz
produkcja energii elektrycznej i cieplnej w biogazow-
niach rolniczych. Spó³ka gospodaruj¹ca na 14 000 hek-
tarów, prowadzi ponad 30 ferm i 8 biogazowni oraz pro-
dukuje ponad 130 000 ton pasz rocznie. Te 8 biogazowni
(docelowo ma ich byæ 14) prowadzonych przy fermach
trzody chlewnej produkuje pr¹d o ³¹cznej mocy 7,4 MWe.

W³a�nie tê pierwsz¹ Biogazowniê Rolnicz¹ w Paw-
³ówku (uruchomion¹ 9.06.2005 r.), zaplanowali�my zwie-
dziæ, przyjrzeæ siê jej pracy, stosowanym w niej techno-
logiom i poznaæ pracuj¹cych tam ludzi.

Uczniowie okre�lili zagadnienie, omówili�my pro-
blem, g³ówne cele i zaplanowali�my etapy terminowej,
samodzielnej i twórczej realizacji projektu, a ja jako opie-
kun zespo³u � podpisa³em stosowny kontrakt i wype³ni-
³em wymagan¹ dokumentacjê. Termin realizacji projek-
tu przewidzieli�my od 1.10.2011 r. do 21.10.2011 r. Termin
prezentacji naszych dzia³añ wyznaczono na 24 pa�dzier-
nika 2011 r. W karcie naszego projektu edukacyjnego
sformu³owali�my g³ówny problem, na który chcieli�my
uzyskaæ odpowied�: jak jest wytwarzana energia elek-
tryczna i ciep³o w biogazowi?

Okre�lili�my g³ówne cele projektu:
§ Dowiedzieæ siê, dlaczego biogazowni jest tak ma³o

w Polsce i na czym polega ich fenomen?
§ Zrozumieæ, co to jest biomasa, jakie SA jej rodzaje,

zalety i wady.
§ Zdobyæ informacje, na czym polega proces techno-

logiczny powstawania biogazu z biomasy.
§ Dowiedzieæ siê jak przebiega produkcja energii elek-

trycznej i cieplnej z biogazu,
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§ Poznaæ wp³yw odnawialnych �róde³ energii na po-
prawê bilansu energetycznego gminy, kraju,

§ Zdobyæ wiedz¹ o zastosowaniu energii cieplnej i elek-
trycznej wytworzonej w biogazowi.
Zaplanowali�my etapy realizacji projektu. Nakre-

�lili�my g³ówne zadania i dzia³ania, które pozwol¹ zreali-
zowaæ to zadania. Wyznaczyli�my terminy ich realizacji
przez grupê.

Praca nad projektem przebiega³a zgodnie z poni¿-
szym planem:
1. Zapoznanie grupy z metod¹ projektu.
2. Opracowanie zadañ, zagadnieñ do projektu:
§ niekonwencjonalne �ród³a energii,
§ odnawialne �ród³a energii,
§ biomasa rolnicza jako �ród³o energii odnawialnej, 
3. Wycieczka do Biogazowni Rolnicza w Paw³ówku

firmy Poldanor SA w Przechlewie.
4. Wykonanie gazetek tematycznych.
5. Próba prezentacji projektu � film.

Ustalili�my te¿ terminarz wykonania poszczególnych
zadañ (tabela 1):

Tabela 1

W celu zrealizowania zadania zaplanowali�my dzia-
³ania szczegó³owe, okre�lili�my czego bêdziemy potrze-
bowali do ich wykonania i kto mo¿e nam pomów w re-
alizacji zamierzonych przedsiêwziêæ (tabela 2).

Zrealizowanie projektu wymaga³o czêstych konsul-
tacji grupy z nauczycielem. Tematyka tych¿e konsulta-
cji przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1. 30.09.2011 r. � Okre�lenie obszarów wiedzy niezbêd-

nej do realizacji projektu, zadañ i form realizacji.
2. 6.10.2011 r. � Rekapitulacja wiedzy na temat �róde³

energii, biomasy oraz wybór tekstów do gazetki.
3. 20.10.2011 r. � Tre�ci i estetyka wykonanych gaze-

tek, poprawki.
4. 12.10.2011 r. � Selekcja materia³ów: nagrañ, zdjêæ,

informacji o Biogazowni Rolniczej w Paw³ówku.
5. 14.10.2011 r. � Wizualizacja i opracowanie wzorca

prezentacji filmu o Biogazowni Rolniczej w Paw-
³ówku.

6. 20.10.2011 r. � Próba prezentacji projektu eduka-
cyjnego �Biogazownia jako jedna z form pozyski-
wania energii odnawialnej w gminie Przechlewo�.

W czasie konsultacji okaza³o siê, ¿e grupa nie jest
zadowolona z jako�ci nagranego filmu i nale¿y odbyæ
ponown¹ wycieczkê do biogazowi. Nastêpny termin wy-
cieczki wyznaczono na 15 pa�dziernika. Po tej wyprawie
grupie uda³o siê zgraæ ca³o�æ filmu i przygotowaæ próbê
prezentacji projektu.

Co i jak zrobili�my?
Po zrealizowaniu projektu grupa dokona³a samo-

oceny. Zyski z tego dzia³ania by³y nastêpuj¹ce:
· pog³êbili�my wiedzê o �ród³ach energii, biomasie

i znaczeniu energii odnawialnej dla �rodowiska przy-
rodniczego i gminy Przechlewo;

· uzyskali�my odpowied� na pytanie: dlaczego bioga-
zowni rolniczych jest tak ma³o w Polsce;

· odbyli�my ciekawe wycieczki do pierwszej w Pol-
sce Biogazowni Rolniczej w Paw³ówku, bêd¹cej w³a-
sno�ci¹ firmy Poldanor SA z Przechlewa;
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· spotkali�my siê z fachowcami od produkcji energii wytwarzanej z bio-
masy rolniczej czyli tzw. �Czystej Zielonej Energii�;

· wykonali�my gazetki tematyczne;
· wykonali�my prezentacjê w formie filmu;
· jako grupa zaanga¿owali�my siê bardzo w projekt.

Co stanowi³o dla nas trudno�æ i jak j¹ pokonali�my?
· nie by³o wiêkszych trudno�ci, niemo¿liwych do pokonania.

Czego siê nauczyli�my, o co wzbogacili�my siê?
· u�wiadomili�my sobie, ¿e nie wszystkie zasoby naturalne s¹ niewy-

czerpalne,
· nauczyli�my siê szacunku dla �rodowiska,
· docenili�my �ród³a energii odnawialnej, zalety biomasy i znaczenie ener-

gii odnawialnej dla �rodowiska przyrodniczego i gminy Przechlewo,
· zrozumieli�my wp³yw odnawialnych �róde³ energii na poprawê bilansu

energetycznego,

· odbyli�my dwie ciekawe wy-
cieczki i poznali�my now¹ tech-
nologiê wytwarzania energii po-
chodz¹cej z biomasy zwierzêcej
i ro�linnej,

· poznali�my �inteligentne� urz¹dze-
nia steruj¹ce prac¹ biogazowni,

· nauczyli�my siê s³uchania fa-
chowców, specjalistów od pro-
dukcji energii wytwarzanej z bio-
masy rolniczej,

· nauczyli�my siê nagrywania filmu
i pokonania obiektywnych trudno-
�ci z tym zwi¹zanych,

· nauczyli�my siê estetyki wykony-
wania gazetek,

· posiedli�my umiejêtno�ci zwi¹za-
ne z przetwarzaniem posiadanych
informacji, zdjêæ, nagrañ,

· rozwinêli�my umiejêtno�æ wspó³-
pracy w grupie w zakresie wy-
konania zadañ projektu (przydzia-
³u zadañ, dzielenia siê informa-
cjami, podejmowania decyzji, s³u-
chania siê nawzajem, rozwi¹zy-
wania konfliktów, zaanga¿owania
w pracê),

· zaanga¿owali�my siê bardzo
w projekt.

Ka¿dy z cz³onków grupy wy-
pe³ni³ �Kartê samooceny ucznia�,
w której oceni³ swój wk³ad pracy
i wspó³pracê z grup¹ oraz ustosunko-
wa³ siê do korzy�ci, jakie wyniós³ z tej
pracy. �Karty samooceny uczniów�
do³¹czy³em do dokumentów dla ko-
misji oceniaj¹cej projekt.

W �Karcie ewaluacyjnej� lider
grupy ustosunkowa³a siê do zadañ,
trudno�ci i przyjemno�ci z jakimi spo-
tka³a siê grupa podczas realizacji pro-
jektu i wspó³pracy z opiekunem. Spra-
wozdanie z realizacji projektu to ju¿
formalne podsumowanie ca³o�ci.
G³ówny cel projektu zosta³ zrealizo-
wany przez grupê: uczniowie zdobyli
wiedzê o produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej w biogazowi.
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Zaplanowali�my publiczne przedstawienie re-
zultatów projektu:
· Temat: �Biogazownia jako jedna z form pozyskiwa-

nia energii odnawialnej w gminie Przechlewo�.
· Miejsce: Zespó³ Szkó³ � Publiczne Gimnazjum

w Przechlewie.
· Forma: film.
· Udzia³ cz³onków zespo³u projektowego: w prezen-

tacji na forum szko³y udzia³ wziêli wszyscy cz³onko-
wie grupy.

· Odbiorcy: spo³eczno�æ szkolna Zespo³u Szkó³ � Pu-
blicznego Gimnazjum w Przechlewie, przedstawi-
ciele Urzêdu Gminy Przechlewo, pracownicy Po-
ldanor SA z Przechlewa.

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu od-
by³o siê 24 pa�dziernika 2011 r. W filmie zawarto m.in.
zdjêcia, obrazy oraz informacje z wycieczki do biogazo-
wi � zak³adu na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce obiekty:
stacja przyjêæ surowców, zbiornik wstêpny ze stacj¹
pomp, dwa zbiorniki fermentacyjne, budynek technicz-
ny z higienizatorem i zbiornik pofermentacyjny. Zapre-
zentowano te¿ podstawowe dane techniczne biogazo-
wi. Przedstawiono proces technologiczny produkcji
ciep³a i energii elektrycznej, w którym jako surowiec
energetyczny stosuje siê miêdzy innymi odchody zwie-
rzêce m.in. z zak³adów miêsnych �Prime Ford� Prze-
chlewo, odpady z produkcji ro�linnej, kiszonkê kukury-
dzian¹, �rutê zbo¿ow¹, glicerynê i inne, a powsta³y w tym
procesie biogaz spalany jest w module pr¹dowo-ciepl-
nym produkuj¹cym energiê elektryczn¹ i ciepln¹.
Odbiorcy prezentacji dowiedzieli siê równie¿, ¿e wypro-
dukowana energia elektryczna i cieplna w czê�ci wyko-
rzystywana jest na potrzeby technologiczne biogazowi
oraz w³asnych gospodarstw rolnych, natomiast nadwy¿ka
sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej. Pozo-
sta³e po procesie masa pofermentacyjna stosowana jest
do nawo¿enia pól uprawnych. S³uchacze poznali te¿ za-
lety biogazowi rolniczej:
· zmniejszenie zu¿ycia kopalnych surowców energe-

tycznych oraz emisji szkodliwych zwi¹zków powsta-
j¹cych podczas ich spalania,

· redukcja emisji gazów cieplarnianych: podtlenku
azotu i metanu,

· poprawa warunków nawo¿enia pól uprawnych
w porównaniu z nieprzefermentowan¹ gnojownic¹,
w tym redukcja uci¹¿liwych zapachów,

· zniszczenie nasion chwastów, a wiêc zmniejszenie
zu¿ycia chemicznych �rodków ochrony ro�lin,

· zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeñ wód grunto-
wych i powierzchniowych,

· wp³yw na sieæ elektroenergetyczn¹,
· rozwój lokalnej infrastruktury,
· nowe miejsca pracy.

Uczniowie prezentuj¹cy efekty projektu zwrócili te¿
uwagê na to, ¿e dziêki technologii wykorzystywanej
w biogazowi mo¿liwa jest produkcja ¿ywno�ci bez szkody
dla przyrody. �rodowisko naszego zamieszkania, gminy
Przechlewo jest czyste, wolne od nieprzyjemnych zapa-
chów, ekologiczne i zas³uguj¹ce na miano �krainy czy-
stych rzek i jezior�.

***
Praca metod¹ projektu by³a ciekawa, wymaga³a

du¿o wysi³ku i wspó³dzia³ania cz³onków grupy. Ucznio-
wie poszerzyli wiedzê o �ród³ach energii, nabyli nowego
spojrzenia na energiê, poznali proces produkcji biogazu
i energii cieplnej i elektrycznej, a tak¿e zrozumieli wp³yw
odnawialnych �róde³ energii na �rodowisko przyrodni-
cze i bilans energetyczny. Uda³o siê pokonaæ pojawiaj¹-
ce siê trudno�ci � g³ównie ze sprzêtem technicznym.

Gimnazjali�ci wykonali ciekawe gazetki, które
mog³a ogl¹daæ spo³eczno�æ szkolna, go�cie i odwiedza-
j¹cy szko³ê jeszcze kilka dni po prezentacji. Prezentacja
w formie filmu podoba³a siê ogl¹daj¹cym, a cz³onkowie
grupy byli tak¿e zadowoleni ze swojego dzie³a. Pok³o-
siem projektu jest film �Biogazownia jako jedna z form
pozyskiwania energii ze �róde³ odnawialnych w gminie
Przechlewo� oraz gazetki: �Proces technologiczny bio-
gazowni rolniczej� i �Green Power� Przechlewo.ö

Antoni £owiecki
nauczyciel matematyki

w Zespole Szkó³ � Gimnazjum
w Przechlewie

W Zespole Szkó³ � Gimnazjum w Przechle-
wie zrealizowany zosta³ równie¿ inny projekt
o pozyskiwaniu energii odnawialnej. Piêciooso-
bowa grupa uczniów, pod opiek¹ nauczycielki
Janiny £owieckiej, szuka³a odpowiedzi na py-
tanie � bêd¹ce jednocze�nie tematem projek-
tu � �Dlaczego w szkole jest ciep³o?� To
edukacyjne przedsiêwziêcie realizowane by³o
w okresie od 1 pa�dziernika 2011 r. do 21 pa�-
dziernika 2011 r. G³ówny problem, na który szu-
kano odpowiedzi brzmia³: jak jest wytwarzane
i sk¹d pochodzi ciep³o w naszej szkole? Publicz-
ne przedstawienie rezultatów projektów w for-
mie prezentacji multimedialnej odby³o siê 24
pa�dziernika 2011 r. z udzia³em spo³eczno�ci
szkolnej i go�ci.
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