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Energetyczny Oddech
Dobiega ko?ca realizacja nietypowego projektu edukacji ekologicznej, który zosta? zrealizowany ca?kowicie
zdalnie dla oko?o 4 tys uczniów z ma?opolskich szkó?. Dzi?ki zaanga?owaniu naszych wspó?pracowników ze
Stowarzyszenia Korona Pó?nocnego Krakowa oraz Ko?a Naukowego Bozon z AGH uda?o si? nam stworzy? 4
studia, z których na ?ywo ??czyli?my si? z ma?opolskimi szko?ami. Podczas zaj?? uczniowie dowiadywali si?
podstawowych informacji o tym sk?d bierze si? energia elektryczna w ich domach oraz w jaki sposób mo?na j?
wytworzy? z u?yciem odnawialnych ?róde? energii. W ramach projektu powsta? tak?e tekst zach?caj?cy
mieszka?ców ma?opolski do instalowania OZE w swoich gospodarstwach (poni?ej prezentujemy jego
tre??). Projekt Energetyczny oddech realizowany przy wsparciu WFO?iGW w Krakowie w partnerstwie z gminami
Zielonki, Micha?owice, Igo?omia-Wawrze?czyce, Mszana Dolna, Szaflary.
---
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--Ka?dy s?ysza? ju? o zanieczyszczeniach powietrza, które w okresie jesienno-zimowym uwidaczniaj? si?
nieprzyjemnym zapachem i ograniczon? przejrzysto?ci? powietrza. Bez wzgl?du na wskazanie g?ównego
winowajcy problemu (piec, samochód, przemys?) bezdyskusyjny pozostaje fakt, ?e to zapotrzebowanie na energi?
elektryczn? i ciepln? powoduje zu?ywanie ?róde? energii, które generuj? zanieczyszczenia sta?e i gazowe.

Dzi? prawie ka?dy ucze? umie wymieni? odnawialne ?ród?a energii. Nie wielu jednak potrafi wyt?umaczy? jak one
dzia?aj?. W?ród osób starszych ten brak zrozumienia zasady dzia?ania jest cz?sto barier? prowadz?c? do
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niepodejmowania dzia?a? inwestycyjnych w te ?ród?a energii. Kolejn? barier? s? powtarzane po wielokro? teorie o
nieop?acalno?ci ekonomicznej odnawialnych ?róde? energii (OZE). W rachunku przeci?tnego gospodarstwa
domowego przeliczane jest to najcz??ciej poprzez porównanie obecnych rachunków za zu?ycie paliw i energii z
kosztem inwestycji w urz?dzenia i infrastruktur? OZE. Warto wiedzie?, ?e wi?kszo?? ?rodków publicznych, które
dofinansowuj? rozbudow? infrastruktury OZE to pieni?dze pochodz?ce z tzw. op?at za korzystanie ze ?rodowiska.
Dla przyk?adu elektrownia w?glowa corocznie wnosi na rzecz funduszy ochrony ?rodowiska op?aty za emisj?
gazów i py?ów oraz wytworzone odpady, które trafi?y na sk?adowiska. Fundusze ochrony ?rodowiska dystrybuuj?
zebrane w ten sposób ?rodki na rozwój nowych czystszych technologii. Mechanizm ten z poziomu dotacji dla
wielkich koncernów przemys?owych zosta? obecnie znacz?co przeniesiony na poziom osób fizycznych i
gospodarstw domowych. Zatem w uproszczeniu mo?na by stwierdzi?, ?e „brudne” technologie finansuj? rozwój
„czystych”. St?d im wi?cej czystych technologii tym mniej ?rodków na ich rozwój z tytu?u ograniczania wp?ywu z
funkcjonowania tych umownie brudnych. Dlatego w?a?nie czas tzw. transformacji energetycznej jest swoistym
oknem szansy na uniezale?nienie si? ma?ych poborców energii (gospodarstwa domowe) od centralnego systemu
wytwórczego. Powszechno?? fotowoltaiki, pomp ciep?a i innych czystych ?róde? energii b?dzie wzrasta? ze
wzgl?du na co raz ni?sze koszty instalacji. Wyzwaniem dla naukowców i biznesu jest stworzenie banków energii,
czyli tanich, pojemnych i przyjaznych dla ?rodowiska baterii, w których mo?na by zgromadzi? nadmiar energii nie
wykorzystanej równolegle w czasie jej wytworzenia. Dzi? OZE jest przedmiotem zainteresowania ograniczonej
liczby osób. Jednak?e warto tutaj zastosowa? analogi? do rozwoju internetu. Jeszcze dwie dekady temu by?o to
dobro luksusowe dost?pne w ograniczonej liczbie miejsc. Wielu ze wzgl?du na brak wiedzy nt. mo?liwo?ci internetu
uwa?a?o go za co? czego nigdy nie b?dzie potrzebowa?. Dzi? powszechno?ci? jest dost?p do internetu w zasi?gu
r?ki na urz?dzeniach, które jeszcze nie dawno by?y atrybutem bogactwa.

Dlatego wa?nym jest aby by? otwartym na nowe technologie pozyskania energii zw?aszcza w kontek?cie
mo?liwo?ci rozproszonego jej wytwarzania. Negowanie z powodu braku poznania lub na podstawie wad urz?dze?
instalowanych kilka czy kilkana?cie lat temu rozpowszechnia si? szybciej ni? pozytywne opinie u?ytkowników OZE.
Nie mniej jednak oczekiwanie poprawy jako?ci powietrza lokalnie bez zaanga?owania si? z poziomu
poszczególnych gospodarstw domowych jest jak g?oszenie idei pokoju na ?wiecie trwaj?c w wieloletnim
przys?owiowym konflikcie o miedz? ze swoim s?siadem.

Nie bez przyczyny pojawi?y si? tutaj porównania OZE do internetu, bowiem w?a?nie dzi?ki internetowi jeste?my w
stanie w sposób nowatorski realizowa? projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkó?. Dzi?ki wspó?pracy ze
Stowarzyszeniem Korona Pó?nocnego Krakowa oraz Wydzia?em Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie
zaj?cia dla uczniów szkó? z gmin Zielonki, Micha?owice, Igo?omia –Wawrze?czyce, Mszana Dolna i Szaflary
prowadzone s? zdalnie z wykorzystaniem budowanego od wielu lat zaplecza laboratoryjnego. G?ówne przes?anie
to przekazanie w przyst?pny sposób wiedzy o prawach fizyki i chemii, którymi pos?ugujemy si? przy wytwarzaniu
czystej energii do ogrzewania, ch?odzenia i o?wietlania naszych domów. To pokolenie dzisiejszych nastolatków,
kszta?ci si?, aby sprawowa? w?adz? i podejmowa? kluczowe decyzj? dla pa?stwa i ?wiata w roku 2050, kiedy to w
my?l umów mi?dzynarodowych Europa ma osi?gn?? neutralno?? klimatyczn?. Dzi?ki wspó?pracy z pracowni?
demonstracji fizycznych AGH jeste?my w stanie pokaza? jak powstaje energia. Podczas zaj?? przeprowadzane s?
obliczenia pozwalaj?ce wyznaczy? najlepsze po?o?enie paneli fotowoltaicznych wzgl?dem s?o?ca. Omawiana jest
zasada dzia?ania paneli fotowoltaicznych i kolektorów s?onecznych, z zaznaczeniem, ?e s? to zupe?nie inne
urz?dzenia. W znacz?cej cz??ci szkó? zaj?cia s? kontynuacj? ubieg?orocznych (projekt Termoaktywni) gdzie na
przyk?adach makiet domów wyposa?onych w grza?ki, przy u?yciu kamery termowizyjnej prezentowano m.in. tzw.
mostki cieplne i "pseudo oszcz?dno?ci" np. w mocowaniu okien i drzwi. Mamy nadziej?, ?e po??czenie
efektywno?ci ekonomicznej i ekologicznej b?dzie tym lepsze im wi?ksz? wiedz? podstawow? b?d? posiada?
przyszli w?a?ciciele nieruchomo?ci i konsumenci energii. Ludzie, cz?sto s? przeciwni likwidacji nie ekologicznych
?róde? energii dlatego, i? nie znaj? alternatywy lub s? zmanipulowani stereotypami o wysokich kosztach i niskiej
wydajno?ci OZE. Oby móc podejmowa? racjonalne decyzje dla gospodarstw domowych a w konsekwencji jako?ci
?rodowiska zach?camy do udzia?u w prowadzonych zaj?ciach wraz uczniami.

„Energetyczny oddech” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we wspó?pracy
ze Stowarzyszeniem Korona Pó?nocnego Krakowa oraz Pracowni? Demonstracji Fizyki Wydzia?u Fizyki i
Informatyki Stosowanej AGH".
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Projekt finansowany jest przezWojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Partnerstwo: gminy Zielonki, Micha?owice, Igo?omia-Wawrze?czyce, Szaflary, Mszana Dolna.
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