
 

 

 
 

                                                   
 
 

BROSCHÜRE / BROSZURA 
 
 

Internationales Projekt / Międzynarodowy projekt: 
 

 

Projekt KPF 051/21 

 

Sensibilisierung deutscher und polnischer 

Gymnasiasten für die Klimaproblematik 
 

Uwrażliwienie niemieckich i polskich 

licealistów na problem klimatyczny 

 

(01.03.2022 – 30.11.2022) 

 
Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Klein-Projekte-Fonds  
des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg-Polen 

2014 – 2020, PRO EUROPA VIADRINA 
 

Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Małych 
Projektów programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-

Polska 2014 - 2020, PRO EUROPA VIADRINA 



 

2 
 

  



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BROSCHÜRE / BROSZURA 
 
 

Internationales Projekt / Międzynarodowy projekt: 
 

 

Projekt KPF 051/21 

 

Sensibilisierung deutscher und polnischer 

Gymnasiasten für die Klimaproblematik 

 

Uwrażliwienie niemieckich i polskich 

licealistów na problem klimatyczny 

 

(01.03.2022 – 30.11.2022) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 
 

Beschreibung des Projektinhaltes 

 

Die Klimagipfel in Glasgow (2021) und Scharm el Scheich (2022) sowie einschlägige Demonstrationen 

in vielen Ländern weisen auf die unübersehbare Notwendigkeit und die zu erreichenden Ziele für die 

Eindämmung des Klimawandels hin. Deshalb ist es erforderlich, dass vor allem die Schüler nicht nur die 

Forderung aufstellen, sondern ein Verständnis dafür entwickeln, wie diese Ziele auch erreicht werden 

können. 

Ziel des Projektes: Vertiefung der Kooperation zwischen deutschen und polnischen Gymnasien im 

Bereich Verständnisvermittlung für die Klimaproblematik. Die Gymnasiasten werden vordergründig einen 

Zugang zu den MINT-Fächern sowie mittels interessanter naturwissenschaftlich-technischer 

Experimente Interesse für „Jugend forscht“ entwickeln. Die Arbeiten der beteiligten Schüler erhalten eine 

Ausrichtung an aktuellen Bedürfnissen der Region zur klimaneutralen regenerativen Landwirtschaft und 

ebenso ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch wird bei den Schülern naturwissenschaftliches Denken und 

Beobachten geschult und ein erster Kontakt mit konkreter umweltbezogener naturwissenschaftlicher 

Forschung vermittelt. Auch die gegenseitige sprachliche Verständigung wird verbessert. 

Das Besondere an dieser Projektidee besteht in der Tatsache, dass das Ziel – SchülerInnen und deren 

Umfeld sowie das Lehrpersonal nicht mit Worten allein für die Klimaproblematik zu sensibilisieren, 

sondern dieses Ziel durch spannende, selbständig durchzuführende Experimente mit innovativen 

technischen Systemen (PlantVital® 5000; www.plantvital.de) zu erreichen. Die Nutzung und 

eigenständige Bedienung dieses Gerätesystems, welches auf Grund seiner innovativen Eigenschaften 

mit einer Urkunde des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler ausgezeichnet worden war, wird zu 

folgendem Ergebnis führen: 

– Ein tieferes Verständnis der Prozesse der Photosynthese als Grundlage der Primärproduktion 

organischer Materie. 

– Quantitative und qualitative messtechnische Verfolgung des Einflusses anthropogener Maßnahmen im 

Rahmen des Pflanzenwachstums (Vitalität der Pflanzen). 

– Vertiefte Erkentnisse über die Photosynthese bei der Herausbildung eines ökologischen Pflanzenbaus. 

– Nutzung der messtechnischen (objektiven) Verfolgung der Vitalität Chlorophyll-tragender Spezies im 

terrestrischen wie auch im aquatischen Bereich zur Charakterisierung des Zustandes der Umwelt 

(intelligentes Umweltmonitoring). 

– Verständnis für die Rolle der Photosynthese als CO2-Senke im Zusammenhang mit der 

Klimaproblematik. 

Damit wird Begeisterung geweckt, da positive Erfahrungen, gesammelt aus eigener, erfolgreicher 

Tätigkeit, schnell weitergetragen wird. Es handelt sich bei diesen Experimenten um leicht verständliche 

Einblicke in die Photosynthese und deren unmittelbaren Bezug zu einem wesentlichen Teil der 

Klimaproblematik. Anstelle von undifferenzierter Polemik für den Klimaschutz werden mittels dieses 

Vorhabens Einblicke in konkrete Vorgänge gewährt die einen – hier positiven - Einfluss auf die 

erforderliche Minderung der Erderwärmung haben. Bei angestrebtem positivem Ergebnis ist das 

Vorhaben zur Nachnutzung geeignet und beliebig erweiterbar. 

Besondere Bedeutung für das Fördergebiet und die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit: 

1. Das Projekt steht im Einklang mit den Inhalten der Sustainable Development Goals der UN (sozial, 

ökologisch, ökonomisch).  

2. Es wird das Verständnis bei der jungen Generation geweckt, dass die Klimaproblematik keine 

nationale, sondern eine grenzübergreifende Herausforderung ist, die man ab sofort und in der Zukunft 

nur gemeinsam bewältigen kann.  

3. Auf diese Weise wird dieses Vorhaben zu einem „Leuchtturm-Projekt“, das für viele Grenzregionen in 

Europa als Vorbild dienen kann. 

http://www.plantvital.de/
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Opis projektu 

 

Szczyty klimatyczne w Glasgow (2021) i Sharm el Sheikh (2022) oraz demonstracje w wielu krajach 

wskazują na oczywistą konieczność i cele do osiągnięcia w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych. 

Dlatego konieczne jest, aby w szczególności uczniowie nie tylko sformułowali wymagania, ale także 

rozwinęli zrozumienie, w jaki sposób można osiągnąć te cele. 

Cel projektu: Pogłębienie współpracy między niemieckimi i polskimi liceami w zakresie rozumienia 

zagadnień klimatycznych. Uczniowie liceów będą mieli przede wszystkim dostęp do przedmiotów MINT 

(nauki ścisłe) i rozwiną zainteresowania, jako "Młody naukowiec," poprzez interesujące eksperymenty 

naukowe i techniczne. Prace uczniów biorących udział w projekcie będą zorientowane na aktualne 

potrzeby regionu w zakresie rolnictwa neutralnego dla klimatu i będą miały unikalną wartość dodaną. 

W ten sposób uczniowie kształcą swoje umiejętności naukowego myślenia i obserwacji oraz po raz 

pierwszy spotkają się z konkretnymi badaniami naukowymi dotyczącymi środowiska. Poprawi się 

również wzajemne zrozumienie językowe. 

Szczególną cechą tego pomysłu na projekt jest to, że jego celem nie jest uwrażliwienie uczniów i ich 

otoczenia oraz kadry nauczycielskiej na kwestie zmian klimatu za pomocą samych słów, ale poprzez 

ekscytujące, samodzielne eksperymenty z innowacyjnymi systemami technicznymi (PlantVital® 5000; 

www.plantvital.de), czyli poprzez osobiste doświadczenia.  

Zastosowanie i samodzielna obsługa tego systemu urządzeń, który ze względu na swoje innowacyjne 

właściwości otrzymał dyplom byłego prezydenta federalnego Horsta Köhlera, doprowadzi do 

następujących rezultatów: 

– głębsze zrozumienie procesów fotosyntezy, jako podstawy produkcji pierwotnej materii organicznej, 

– ilościowy i jakościowy monitoring metrologiczny wpływu środków antropogenicznych w kontekście 

wzrostu roślin (żywotności roślin), 

– dogłębna znajomość fotosyntezy w rozwoju ekologicznej produkcji roślinnej, 

- wykorzystanie metrologicznej (obiektywnej) obserwacji żywotności gatunków chlorofilowych w 

obszarze lądowym i wodnym do scharakteryzowania stanu środowiska (inteligentny monitoring 

środowiska), 

– zrozumienie roli fotosyntezy, jako pochłaniacza CO2 w związku z kwestiami klimatycznymi. 

Wzbudza to entuzjazm, ponieważ pozytywne doświadczenia z własnej udanej pracy są szybko 

przekazywane dalej. Eksperymenty te zapewniają łatwy do zrozumienia wgląd w fotosyntezę i jej 

bezpośredni związek ze znaczną częścią problemu klimatycznego. Zamiast niezróżnicowanych 

polemik na rzecz ochrony klimatu, projekt ten dostarcza wglądu w konkretne procesy, które mają – 

tutaj pozytywny – wpływ na wymagane ograniczenie globalnego ocieplenia. Jeśli pożądany wynik jest 

pozytywny, projekt nadaje się do późniejszego wykorzystania i może być dowolnie rozbudowywany. 

Przy zgodnych z założeniami, pozytywnych rezultatach działań, projekt może być rozbudowywany 

stosownie do potrzeb. 

Szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej:  

1. Projekt jest zgodny z treścią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (społecznych, ekologicznych, 

ekonomicznych).  

2. Wspiera zrozumienie wśród młodszego pokolenia, że problemy związane ze zmianami 

klimatycznymi nie jest wyzwaniem tylko dla jednego kraju, tylko staje się wyzwaniem transgranicznym, 

które można przezwyciężyć tylko wspólnie obecnie i w przyszłości.  

3. W ten sposób to przedsięwzięcie staje się „projektem latarnią”, który może służyć jako wzór dla wielu 

regionów przygranicznych w Europie. 

http://www.plantvital.de/
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Zielgruppen und Aktivitäten 

 

Zielgruppen: 

• SchülerInnen und deren Eltern und Geschwister sowie Freunde und Verwandte. 

• LehrerInnen und technisches Personal der Ausbildungsstätten. 

Die SchülerInnen der deutschen und polnischen Gymnasien werden mit neuesten Technologien für die 

„Nachhaltige Entwicklung“ mit Bezug zur Klimaproblematik vertraut gemacht, die nur selten in den 

Unterrichtsstoff einfließen,. Wer von einer Erkenntnis begeistert ist, kann auch andere motivieren. Eine 

aktive Einflussnahme auf beide Zielgruppen ist geplant. Sie werden heute und in Zukunft Multiplikatoren 

sein. 

 

Aktivitäten: Das Vorhaben besteht aus zwei Teilschritten: 

Teilschritt 1: In Seminaren wird in populärwissenschaftlicher Weise an aktuellen Beispielen erläutert, 

welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um den Konditionen der SDG der UN in allen drei 

Teilbereichen gerecht zu werden und wie sich dabei das Klimaproblem einzuordnen hat. (Besondere 

Rolle der Pflanzen als Primärproduzenten in der Nahrungskette). 

Teilschritt 2: In dieser Phase werden SchülerInnen und LehrerInnen (aus 2 Gymnasien in der 

Euroregion: Deutschland und Polen) in die Funktions- und Arbeitsweise des Mess-Systems PlantVital® 

5000 eingewiesen und dadurch zum selbständigen Umgang mit dieser Messtechnik befähigt. Danach 

sollen die Probanden in eigenständig durchzuführenden Experimenten eigene Aufgabenstellungen 

bearbeiten, um zu erfahren, welche Effekte positiv oder negativ auf die Intensität der Photosynthese 

einwirken und damit auch einen entsprechenden Bezug zur Klimaproblematik erhalten. 

 

Es sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen: 

1. Durchführung von Seminaren: Kick-Off- und Abschluss-Veranstaltungen 

2. Organisation und Durchführung von Trainingsveranstaltungen 

3. Planung und Durchführung von Laborarbeiten 

4. Auswertung/Bewertung der Ergebnisse 

5. Berichterstattung 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Zeitraum: 01.03.2022 – 30.11.2022 

 

Ort: Deutschland: LK MOL und Polen: Wojewodschaft Lubuskie. 
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Grupy docelowe i działania 

 

Grupy docelowe:  

- Uczniowie oraz ich rodzice i rodzeństwo, a także przyjaciele i krewni. 

- Nauczyciele i pracownicy techniczni placówek oświatowych. 

Uczniowie niemieckich i polskich szkół średnich zapoznają się z najnowszymi technologiami 

"zrównoważonego rozwoju" w odniesieniu do problemu klimatu, który rzadko jest uwzględniany 

w programach nauczania. Ci, którzy są entuzjastycznie nastawieni do danego odkrycia, mogą również 

motywować innych. Planowane jest aktywne oddziaływanie na obie grupy docelowe. Będą one 

multiplikatorami dziś i w przyszłości. 

Działania: Projekt składa się z dwóch etapów: 

 

Etap 1: Podczas seminariów na aktualnych przykładach w popularno-naukowy sposób wyjaśnia się, 

jakie warunki muszą być spełnione, aby spełnić warunki Zasad Zrównoważonego Rozwoju (ZZR) ONZ 

we wszystkich trzech podobszarach i jak w tym kontekście należy zaklasyfikować problem klimatu. 

(Szczególna rola roślin, jako producentów pierwotnych w łańcuchu pokarmowym). 

 

Etap 2: W tej fazie uczniowie i nauczyciele (z 2 szkół średnich w Euroregionie: Niemcy i Polska) 

zapoznawani są z funkcjonalnością i metodami pracy systemu pomiarowego PlantVital® 5000, dzięki 

czemu mogą samodzielnie korzystać z tej technologii pomiarowej. Następnie osoby badane powinny 

pracować nad własnymi zadaniami w eksperymentach do samodzielnego przeprowadzenia, aby 

dowiedzieć się, które efekty mają pozytywny lub negatywny wpływ na intensywność fotosyntezy, a tym 

samym uzyskać odpowiedni związek z problemem klimatycznym. 

 

Planowane są różne działania: 

1  organizowanie seminariów: początkowe i końcowe 

2. organizacja i realizacja szkoleń (warsztatów) 

3  planowanie i realizacja prac laboratoryjnych 

4. analiza/ocena wyników  

5. sprawozdawczość 

6. public relations 

 

Termin realizacji: od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r. 

 

Lokalizacja: Niemcy: LK MOL i Polska: województwo lubuskie. 
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Kooperationspartner / Partnerzy do współpracy 
 
 

 
 

 Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), Deutschland,  

Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen,  

www.einstein-gymnasium-neuenhagen.de/  

 

 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska,  

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  

www.liceum-kostrzyn.com/   

 
 

 

Rolle des Partners im Projekt  

  

Rola partnera w projekcie  

 

Die Rolle des Antragstellers (MITI):  

MITI wird den gesamten Prozess im 
Verlaufe des Projektes sowie die 
Berichterstattung organisieren, lenken und 
leiten sowie die innovativen 
wissenschaftlichen Inhalte in 
populärwissenschaftlicher Weise 
aufbereiten, darbieten und den 
SchulerInnen vermitteln. MITI wird weiterhin 
die Anleitungen bei der Durchführung der 
eigenständigen Experimente der 
SchülerInnen mit eigenen Kräften 
realisieren. MITI sorgt für die Verfügbarkeit 
der entsprechenden Gerätesysteme. 

 

Gymnasium / Liceum auf deutscher und 
polnischer Seite: Die Schulleitungen sind 
Partner von MITI bei der Organisation und 
Durchführung von Projektinhalten, bei 
denen Schülerinnen beteiligt sind. Sie 
organisieren die Vertiefung der vermittelten 
Kenntnisse – soweit möglich im normalen 
Unterricht sowie in außerschulischen 
Maßnahmen, wie z.B. in dem Vorhaben 
„Schüler befragen Pflanzen“ und „Jugend 
forscht“. 

  

Rola wnioskodawcy (MITI):  

MITI zorganizuje i pokieruje całym procesem 
w trakcie realizacji projektu oraz 
raportowaniem, a także przygotuje 
i zaprezentuje nowatorskie treści naukowe w 
sposób popularnonaukowy oraz przekaże je 
studentom. MITI będzie nadal wdrażać 
instrukcje podczas przeprowadzania przez 
uczniów niezależnych eksperymentów 
z wykorzystaniem własnych zasobów. MITI 
zapewnia dostępność odpowiednich 
systemów urządzeń. 

 

 

Gimnazjum/Liceum po stronie niemieckiej 
i polskiej: Dyrekcje obu szkół są partnerami 
MITI w organizacji i realizacji treści projektu, 
w który zaangażowani są uczniowie. Szkoły 
organizują pogłębianie przekazywanej wiedzy 
– w miarę możliwości na zwykłych lekcjach, 
jak również na zajęciach pozalekcyjnych, jak 
np. w ramach projektów „Uczniowie pytają 
rośliny” i „Młodzież odkrywa”. 

 

 

 

 

http://www.einstein-gymnasium-neuenhagen.de/
http://www.liceum-kostrzyn.com/
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SEMINARE: Eröffnungsseminar 
 

Eröffnungsseminar am 17.05.2022 

(Schulkomplex „Maria Skłodowska-Curie“ in Kostrzyn an der Oder, Polen, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polen) 

 

Der Leiter des Projektes Prof. Dr. Edgar O. Klose, 1. Vorsitzender des Vorstandes MITI e.V., eröffnete 
das Seminar und betonte die Aktualität und die Bedeutung des Projektes für das Fördergebiet und die 
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit: 1. Das Projekt steht im Einklang mit den Inhalten der Sustainable 
Development Goals der UN (sozial, ökologisch, ökonomisch). 2. Es wird das Verständnis bei der jungen 
Generation geweckt, dass die Klimaproblematik keine nationale, sondern eine grenzübergreifende 
Herausforderung ist, die man ab sofort und in der Zukunft nur gemeinsam bewältigen kann. Dazu wurde 
ein kurzes Video zum tieferen Verständnis der Problematik gezeigt („Die Erde spricht…“; Text in deutsch 
und in polnisch in der Anlage). 3. Auf diese Weise wird dieses Vorhaben zu einem „Leuchtturm-
Projekt“, das für viele Grenzregionen in Europa als Vorbild dienen kann. 
 

Es folgten die Begrüßungen durch Dr. Andrzej Kunt, Bürgermeister der Stadt Kostrzyn (Oder), durch 
Herrn Józef Kruczkowski, Regionaldirektor für Umweltschutz im Landkreis Gorzów Wielkopolski, durch 
Herrn Leszek Naumowicz, Direktor des Schulkomplexes „Maria Skłodowska-Curie“ in Kostrzyn (Oder), 
Polen, sowie durch den Studiendirektor Olaf Hofschulz, Schulleiter des Einstein-Gymnasiums 
Neuenhagen (EGN), Deutschland. Alle Redner unterstrichen die besondere Bedeutung des im März 
2022 offiziell begonnen Projektes. Für die sprachliche Verständigung sorgte dankenswerter Weise die 
Deutschlehrerin am Schulkomplex Kostrzyn (Oder), Frau Małgorzata Bączkowska. 
 

Die Darstellung des in der BRD weit verbreiteten Programmes „Jugend forscht“, seine Bedeutung und 
Möglichkeiten für die Schüler, vorgetragen durch Dr. Hendrik Stiemer, Chemielehrer des EGN und Chef 
des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht - Brandenburg Ost“, stieß auf großes Interesse bei den 
polnischen Konferenzteilnehmern.  

 

                 
 

          Bild 1. Eröffnung des Seminars durch                             Bild 2.Begrüßung durch Dr. Andrzej Kunt, 
          Prof. Dr. Edgar O. Klose.                                                 Bürgermeister der Stadt Kostrzyn (Oder) 

 
 
Zur Erinnerung an diese Eröffnungsveranstaltung und als ein Symbol für den Beginn einer langjährigen 
Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Gymnasien im MINT-Bereich wurde im Hof des 
Schulkomplexes eine Eiche gepflanzt. Dieser symbolische Akt wurde mit großer Aufmerksamkeit zur 
Kenntnis genommen. Der Leiter des EGN teilte mit, dass auch bei der ersten Veranstaltung in 
Neuenhagen in der letzten Juniwoche eine Eiche als symbolischer Akt gepflanzt werden wird. 
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SEMINARIA: Seminarium inauguracyjne 
 

Seminarium inauguracyjne 17 maja 2022 r. 

(Zespół Szkół "Maria Skłodowska-Curie" w Kostrzynie nad Odrą, Polska, 
ul Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polska) 

 

Kierownik projektu, prof. dr Edgar O. Klose, prezes zarządu MITI e.V., otworzył seminarium i podkreślił 

aktualność i znaczenie projektu dla obszaru wsparcia i współpracy polsko-niemieckiej: 1. Projekt wpisuje 

się w treść Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (społeczne, ekologiczne, gospodarcze). 2. Budzi 

zrozumienie wśród młodego pokolenia, że problem klimatu nie jest wyzwaniem narodowym, ale 

transgranicznym, które można pokonać tylko wspólnie teraz i w przyszłości. Dla głębszego zrozumienia 

problemu pokazano krótki filmik ("Ziemia mówi..."; tekst w języku niemieckim i polskim w załączniku). 

3. W ten sposób projekt ten staje się "projektem latarni morskiej", który może służyć, jako model dla 

wielu regionów granicznych w Europie. 

Następnie odbyły się przemówienia powitalne: dr. Andrzeja Kunta, burmistrza Kostrzyna nad Odrą, pana 

Józefa Kruczkowskiego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska w powiecie gorzowskim, pana 

Leszka Naumowicza, dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, 

a także pana Olafa Hofschulza, dyrektora Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN). Wszyscy prelegenci 

podkreślali szczególne znaczenie projektu, który oficjalnie rozpoczął się w marcu 2022 roku. 

O tłumaczenie językowe zadbała z wdzięcznością nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół 

w Kostrzynie nad Odrą, pani Małgorzata Bączkowska. 

Prezentacja rozpowszechnionego w RFN programu "Młodzież bada", jego znaczenia i możliwości dla 

uczniów, przedstawiona przez dr Hendrika Stiemera, nauczyciela chemii w EGN i szefa regionalnego 

konkursu " Młodzież bada - Brandenburg Ost", spotkała się z dużym zainteresowaniem polskich 

uczestników konferencji.  

                    
 

          Zdjęcie 1. Otwarcie seminarium przez                          Zdjęcie 2. Powitanie przez dr. Andrzeja Kunta, 
          prof. dr. Edgar O Klose.                                                burmistrza Kostrzyna nad Odrą 

Na dziedzińcu Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą posadzono dąb dla 

upamiętnienia tego otwarcia, jako symbol początku wieloletniej współpracy niemieckich i polskich szkół 

średnich w dziedzinie MINT. Ten symboliczny akt został odnotowany z wielką uwagą. Dyrektor EGN 

zapowiedział, że podczas pierwszej imprezy w Neuenhagen w ostatnim tygodniu czerwca w ramach 

symbolicznego aktu posadzony zostanie również dąb. 
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SEMINARE: Eröffnungsseminar 
 

 

                                        
 
      Bild 3. Vortrag von Leszek Naumowicz,                         Bild 4.Vortarg von Dr. Stiemer, Chemielehrer des EGN 
      Direktor des Schulkomplexes in Kostrzyn (Oder)          und Chef des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“  
      (links Frau Małgorzata Bączkowska)       
 

                                                    
 

Bild 5. Studiendirektor Olaf Hofschulz, Schulleiter des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen (EGN), Deutschland, 
Prof. Dr. Edgar Klose, Projektleiter und 1. Vorsitzender des Vorstandes MITI e.V., Toralf Schiwietz, Geschäftsführer, 
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V., Józef Kruczkowski, Regionaldirektor für Umweltschutz in 
Gorzów Wielkopolski, Dr. Andrzej Kunt, Bürgermeister der Stadt Kostrzyn (Oder), Leszek Naumowicz, Direktor des 

Schulkomplexes namens Maria Skłodowska-Curie in Kostrzyn an der Oder, Polen (von links nach rechts). 
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SEMINARIA: Seminarium inauguracyjne 
 

 

                                                
 

      Zdjęcie 3. Wykład Leszka Naumowicza,                    Zdjęcie 4. Wykład dr. Stiemera, nauczyciela chemii EGN 
     dyrektora Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą       i kierownika regionalnego konkursu „Jugend forscht” 
     (z lewej p. Małgorzata Bączkowska) 

 

 
 

Zdjęcie 5. Od lewej: Olaf Hofschulz, dyrektor Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), Niemcy, prof. Edgar Klose, 

kierownik projektu i prezes zarządu MITI e.V., Toralf Schiwietz, dyrektor biura Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA Mittlere Oder e.V., Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, dr. Andrzej Kunt, burmistrz miasta Kostrzyna nad Odrą, Leszek Naumowicz, dyrektor Zespołu Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. 
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SEMINARE: Eröffnungsseminar 
 

 

                  
           
          Bild 6. Auspflanzen einer Eiche durch die                        Bild 7. Gemeinsames Bild aller Teilnehmer  
          Direktoren Naumowicz (links) und Hofschulz                   (ausgepflanzte Eiche im Vordergrund). 
          (rechts) 

 
 
Während der Veranstaltung wurden viele Fragen gestellt, besonders lebhaft wurde über die 

Möglichkeit diskutiert, ein gemeinsames Projekt zwischen beiden Gymnasien im Rahmen 

„Jugend forscht“ durchzuführen, sowie über die Chance für die polnischen Gymnasiasten, an 

solchen Wettbewerben teilzunehmen. „Wir werden beginnen, solche Wettbewerbe in Polen zu 

kreieren“, so Prof. Dr. Edgar Klose. „Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V 

könnte ein gemeinsames Vorhaben unterstützen. Es werden dazu weitere Konsultationen 

geführt werden mit dem Ziel, einen Wettbewerb unter binationalen gymnasialen Forscherteams 

kooperierender Gymnasien längs der Oder (wie bei „Jugend forscht“) zu organisieren. Die 

Finanzierung eines derartigen Projektes sollte dann von der EU übernommen werden. Auch 

könnte z.B. eine Finanzierung für einen kurzen Aufenthalt einer ganzen polnischen 

Schulklasse (oder von Interessengruppen des Schulkomplexes Maria Skłodowska-Curie in 

Kostrzyn an der Oder, Polen) im EGN, Deutschland, für die Verwirklichung einer interessanten 

Idee übernommen werden, so der an der Veranstaltung teilnehmende Toralf Schiwietz, 

Geschäfts-führer der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V.. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

15 
 

SEMINARIA: Seminarium inauguracyjne 
 

 

                  
           
          Zdjęcie 6. Sadzenie dębu przez                                      Zdjęcie 7. Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników 
          dyrektorów Naumowicza (z lewej) i Hofschulza              (na pierwszym planie posadzony dąb) 
         (z prawej) 

 
 
Podczas imprezy padło wiele pytań, a szczególnie ożywiona była dyskusja na temat 

możliwości realizacji wspólnego projektu obu gimnazjów w ramach "Jugend forscht", a także 

szansy udziału polskich licealistów w tego typu konkursach. "Zaczniemy tworzyć takie konkursy 

w Polsce" - powiedział prof. dr Edgar Klose. "Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere 

Oder e.V. mógłby wspierać wspólny projekt. W tej sprawie będą prowadzone dalsze 

konsultacje, których celem będzie zorganizowanie konkursu wśród dwunarodowych licealnych 

zespołów badawczych ze współpracujących liceów nad Odrą (na wzór "Jugend forscht"). 

Finansowanie takiego projektu powinna wówczas przejąć UE. Dofinansowanie mogłoby 

dotyczyć również np. krótkiego pobytu całej polskiej klasy szkolnej (lub grup zainteresowań 

z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, Polska) w EGN, Niemcy, 

w celu realizacji ciekawego pomysłu, jak twierdzi Toralf Schiwietz, dyrektor zarządzający 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V., który wziął udział w imprezie. 
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SEMINARE: Trainingsseminar 1 
 

Träiningsseminar am 17.05.2022 

(Schulkomplex „Maria Skłodowska-Curie“ in Kostrzyn an der Oder, Polen, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polen) 

 

Entsprechend des Hauptzieles des Projektes - Vertiefung der Kooperation zwischen den deutschen und 
polnischen Gymnasien im Bereich Verständnisvermittlung für die Klimaproblematik – soll den 
Gymnasiasten vordergründig ein anregender Zugang zu dem Thema vermittelt werden über eine 
vertiefte Einbeziehung von Kenntnissen aus den MINT-Fächern sowie mittels interessanter 
naturwissenschaftlich-technischer Experimente. Es wird erwartet, dass dadurch ein gesteigertes 
Interesse für das Wesen der Klimaproblematik geweckt werden kann. Die Arbeiten der teilnehmenden 
Schüler erhalten eine Ausrichtung an aktuellen Bedürfnissen der Region hinsichtlich einer 
klimaneutralen regenerativen Landwirtschaft und damit erhält das Projekt ein Alleinstellungsmerkmal. 
Somit wird bei den Schülern naturwissenschaftliches Denken und Beobachten geschult und ein erster 
Kontakt mit konkreter umweltbezogener naturwissenschaftlicher Forschung vermittelt. Auch die 
gegenseitige sprachliche Verständigung wird intensiviert.  
 
Das Besondere an dieser Projektidee besteht in der Tatsache, dass das Ziel, SchülerInnen und deren 
Umfeld sowie das Lehrpersonal nicht mit Worten allein für die Klimaproblematik zu sensibilisieren, 
sondern dieses Ziel durch spannende, selbständig durchzuführende Experimente unter Nutzung des 
Gerätesystems PlantVital®5000 (www.plantvital.de) zu erreichen. Diese Technologie wurde 2008 auf 
Grund ihrer innovativen Eigenschaften mit einer Urkunde des Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler 
ausgezeichnet. 
 

                            
 

Bild 8. Schülerinnen des Schulkomplexes Zespół Szkół im. Marii Skołodwowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odra, 
Polen, machen sich mit dem Messsystem PlantVital 5030 bekannt. 

 
 

Damit wird Begeisterung geweckt, da positive Erfahrungen, gesammelt aus eigener, erfolgreicher 
Tätigkeit, schnell weitergetragen werden. Es handelt sich bei diesen Experimenten um leicht 
verständliche Einblicke in die Photosynthese und deren unmittelbaren Bezug zu einem wesentlichen Teil 
der Klimaproblematik. Anstelle von undifferenzierter Polemik für den Klimaschutz werden mittels dieses 
Vorhabens Einblicke in konkrete Vorgänge gewährt, die einen – hier positiven – Einfluss auf die 
Minderung der Erderwärmung haben.  
 
Im zweiten Teil des Trainingsseminars wurden die SchülerInnen in die Funktions- und Arbeitsweise des 
Mess-Systems PlantVital® 5000 eingewiesen und zum selbständigen Umgang mit dieser Messtechnik 
angeleitet (s. Bild 8). Dadurch werden die Probanden befähigt, in eigenständig durchzuführenden 
Experimenten eigene Aufgabenstellungen zu bearbeiten, um zu erfahren, welche Effekte positiv oder 
negativ auf die Intensität der Photosynthese einwirken und damit auch einen Bezug zur 
Klimaproblematik herstellen können. 

 

http://www.plantvital.de/
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SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 1 
 

Seminarium szkoleniowe 17 maja 2022 r.  
 

(Schulkomplex „Maria Skłodowska-Curie“ in Kostrzyn an der Oder, Polen, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polen) 

 
 

Zgodnie z głównym celem projektu - zintensyfikowaniem współpracy między niemieckimi i polskimi 
gimnazjami w zakresie przekazywania wiedzy o problemie klimatu - gimnazjaliści mają otrzymać 
stymulujące podejście do tematu poprzez głębszą integrację wiedzy z przedmiotów STEM oraz poprzez 
ciekawe eksperymenty naukowe i techniczne. Można się spodziewać, że obudzi to zwiększone 
zainteresowanie istotą problemu klimatycznego. Praca uczestniczących uczniów jest dostosowana do 
aktualnych potrzeb regionu w zakresie neutralnego klimatycznie, regenerującego się rolnictwa, 
co nadaje projektowi wyjątkową wartość. W ten sposób uczniowie uczą się myśleć i obserwować w 
sposób naukowy oraz mają pierwszy kontakt z konkretnymi badaniami naukowymi dotyczącymi 
środowiska. Intensyfikuje się również wzajemne zrozumienie językowe.  
 
Wyjątkowość tej idei projektu polega na tym, że celem nie jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia oraz 
kadry nauczycielskiej na problem klimatyczny samymi słowami, ale osiągnięcie tego celu poprzez 
ekscytujące eksperymenty do samodzielnego przeprowadzenia przy użyciu systemu urządzeń 
PlantVital®5000 (www.planvital.de). Technologia ta ze względu na swoje innowacyjne cechy została 
wyróżniona w 2008 roku certyfikatem przez byłego prezydenta federalnego Horsta Köhlera. 
 

                             
 

Zdjęcie 8. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą  

zapoznają się z systemem pomiarowym PlantVital 5030. 

Wzbudza to entuzjazm, ponieważ pozytywne doświadczenia z własnej udanej pracy są szybko 

przekazywane dalej. Eksperymenty te zapewniają łatwy do zrozumienia wgląd w fotosyntezę i jej 

bezpośredni związek z zasadniczą częścią problemu klimatycznego. Zamiast jednoznacznych polemik 

na rzecz ochrony klimatu, projekt ten dostarcza wglądu w konkretne procesy, które mają – tutaj 

pozytywny – wpływ na ograniczenie globalnego ocieplenia.  

W drugiej części seminarium szkoleniowego studenci zostali zapoznani z funkcjonalnością i metodami 

pracy systemu pomiarowego PlantVital® 5000 oraz poinstruowani, jak samodzielnie korzystać z tej 

technologii pomiarowej (patrz rysunek 8). Umożliwia to osobom testującym pracę nad własnymi 

zadaniami w eksperymentach, które należy przeprowadzić niezależnie, aby dowiedzieć się, które efekty 

mają pozytywny lub negatywny wpływ na intensywność fotosyntezy, a tym samym stworzyć związek 

z problemem klimatycznym. 

 

 

http://www.planvital.de/
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SEMINARE: Trainingsseminar 2 
 

Träiningsseminar am 29.06.2022 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), 
Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland) 

 
 
 

Der Leiter des Projektes, Prof. Dr. Edgar O. Klose, 1. Vorsitzender des Vorstandes MITI e.V., begrüßte 
die teilnehmenden Gäste – die deutschen und polnischen Schüler, Lehrer, die Vertreterin der Euroregion 
PRO VIADRINA Mittlere Oder e.V., Frau Olga Filus, die Direktoren beider teilnehmenden Gymnasien – 
Herrn Olaf Hofschulz, Einstein-Gymnasium Neuenhagen, Deutschland, und Herrn Leszek Naumowicz, 
Schulkomplex „Maria Skłodowska-Curie“ in Kostrzyn an der Oder, Polen, - sowie weitere interessierte 
Anwesende. Er eröffnete das Seminar mit einem Einführungsvortrag und betonte die Aktualität und die 
Bedeutung des Projektes für das Fördergebiet und die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit.  
 
Es wurde abermals das Video „Die Erde spricht…“ (Text siehe Anlage) vorgeführt, welches auch diesmal 
eine große Resonanz im Publikum fand und gezeigt hat, dass die Klimaproblematik keine nationale, 
sondern eine grenzübergreifende Herausforderung ist, die man ab sofort und in der Zukunft nur 
gemeinsam bewältigen kann.   
 

                       
 

  
         Bild 1. Eröffnung des Seminars durch                                   Bild 2.Interessierte TeilnehmerInnen, 
          Prof. Dr. Edgar O. Klose.                                                  
 
 
 

 
Die Einweisung in die Problematik und Betreuung der Experimente mit dem Messsystem PlantVital® 
5000, durchgeführt von Dr. Tatyana Karasyova, rief viele Fragen und vor allem Begeisterung hervor, 
insbesondere bei den jüngeren polnischen Schülern der 7. Klasse, die erstmals an dieser Veranstaltung 
teilnahmen. Die in die Funktions- und Arbeitsweise des Mess-Systems PlantVital® 5000 eingewiesenen 
und zum selbständigen Umgang mit dieser Messtechnik angeleiteten Gymnasiasten bearbeiten in 
eigenständig durchgeführten Experimenten eigene Aufgabenstellungen, um zu erfahren, welche Effekte 
positiv oder negativ auf die Intensität der Photosynthese einwirken.  
 

 

 

 
 
 



 

19 
 

SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 2 
 

Seminarium szkoleniowe 29 czerwca 2022 r. 
 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), 
Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland) 

 
 
 
 

Kierownik projektu prof. dr hab. Edgar O. Klose, prezes zarządu MITI e.V. powitał uczestniczących gości 
- niemieckich i polskich uczniów, nauczycieli, przedstawiciela Euroregionu PRO VIADRINA Mittlere Oder 
e.V., panią Olgę Filus, dyrektorów obu uczestniczących szkół średnich - pan Olaf Hofschulz, Einstein-
Gymnasium Neuenhagen, Niemcy, i pan Leszek Naumowicz, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kostrzynie nad Odrą, Polska, - jak również inni zainteresowani. Seminarium otworzył przemówieniem 
wprowadzającym, podkreślając aktualność i znaczenie projektu dla obszaru finansowania i współpracy 
polsko-niemieckiej. 
 
Ponownie wyświetlono film "Ziemia mówi...". (tekst w załączniku), który również został bardzo dobrze 
przyjęty przez publiczność i pokazał, że problem klimatu nie jest wyzwaniem krajowym, ale 
transgranicznym, które można pokonać tylko wspólnie teraz i w przyszłości.   
 

                        
 

 
             Zdjęcie 1. Otwarcie seminarium przez                              Zdjęcie 2. Zainteresowani uczestnicy 
             prof. dr. Edgar O Klose. 

 

 
Wprowadzenie w problematykę i nadzór nad doświadczeniami z systemem pomiarowym PlantVital® 
5000, prowadzone przez dr Tatyanę Karasyovą, wywołało wiele pytań, a przede wszystkim entuzjazm, 
zwłaszcza wśród młodszych polskich uczniów klas siódmych, którzy po raz pierwszy brali udział w tym 
wydarzeniu. Licealiści, którzy zostali poinstruowani o funkcji i sposobie działania systemu pomiarowego 
PlantVital® 5000 oraz pokierowani w samodzielnym posługiwaniu się tą techniką pomiarową, pracują 
nad własnymi zadaniami w samodzielnie przeprowadzonych eksperymentach, aby dowiedzieć się, które 
efekty mają pozytywny lub negatywny wpływ na intensywność fotosyntezy.  
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SEMINARE: Trainingsseminar 2 
 

 

 

 
 

Bild 3: Begeisterung der jungen polnischen Gymnasiasten bei der Durchführung der Messungen der Pflanzenvitalität 
(von links nach rechts): Olga Filus, Projektmanagerin der Euroregion PRO VIADRINA Mittlere Oder e.V., Dr. 

Tatyana Karasyova, Projektmanagerin MITI e.V., Ignacy Mysyszyn und Julian Andrzejewski, Grundschule Nr13 in 

Gorzow. 

 

 

 

                            
 

Bild 4: Experimente in mehreren Gruppen. Für die sprachliche Verständigung sorgte dankenswerter Weise die 
Deutschlehrerin am Schulkomplex Kostrzyn (Oder), Frau Malgorzata Bączkowska (linkes Bild). 
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SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 2 
 

 

 
 

Zdjęcie 3: Entuzjazm młodych polskich uczniów podczas wykonywania pomiarów żywotności roślin (od lewej): Olga 
Filus, pracownik Euroregionu PRO VIADRINA Mittlere Oder e.V., dr Tatyana Karasyova, kierownik projektu MITI 

e.V., Ignacy Mysyszyn i Julian Andrzejewski, Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

                            
 

Zdjęcie 4: Eksperymenty w kilku grupach. Na szczęście o komunikację językową zadbała nauczycielka  
języka niemieckiego z Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,  

pani Małgorzata Bączkowska (zdjęcie po lewej). 
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SEMINARE: Trainingsseminar 2 
 

         
 

Bild 5: Durchführung verschiedener Experimente: Auf dem rechtem Bild weist die Biologie-und Chemielehrerin des 
EGN, Frau Berit Langfeldt, die polnischen Schüler in ein Experiment an. 

 

Nach der Mittagspause fand ein sehr interessanter Rundgang durch das Einstein-Gymnasiums 
Neuenhagen statt, geleitet durch den Studiendirektor Olaf Hofschulz, Schulleiter des EGN. Insbesondere 
das berühmte Observatorium des Gymnasiums - der modernsten Schulsternwarte Deutschlands – 
dessen hochwertige Ausstattung und Instrumentierung im Jahre 2017/2018 mit Hilfe von Spenden und 
Fördergeldern realisiert worden war, hat für großes Stauen gesorgt. Die gut ausgestatteten Musik-, 
Kunst-, Physik-, Chemie- und Biologieräume haben ebenfalls einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. 
 

                              
 

 
Bild 6: Gut ausgestattetes Observatorium (links) und der Musikraum (rechts) des EGN. 

 

 

Während der Veranstaltung wurden viele Fragen gestellt, besonders hinsichtlich der Rolle der Pflanzen 
auf unserem Planeten und der großen Verantwortung der Menschheit, alle Prinzipien von Sustainable 
Development immer im Auge zu behalten. Es wurde auch lebhaft über die Möglichkeit gesprochen, ein 
gemeinsames Projekt zwischen beiden Gymnasien im Rahmen neuer Programme für MINT-Fächer 
durchzuführen. Die anwesende Vertreterin der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V., 
Frau Olga Filus, sieht dabei eine gute Chance, die erforderliche Finanzierung für solche praktisch 
orientierten Vorhaben mit vielen interessanten naturwissenschaftlich-technischen Experimenten zu 
erhalten. 
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SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 2 

 

         
 

 
Zdjęcie 5: Przeprowadzanie różnych eksperymentów: Na prawym zdjęciu nauczycielka biologii i chemii w EGN, pani 

Berit Langfeldt, instruuje polskich uczniów w eksperymencie. 
 

 

Po przerwie obiadowej odbyło się bardzo ciekawe zwiedzanie Einstein-Gymnasium Neuenhagen, które 

poprowadził dyrektor szkoły Olaf Hofschulz. Szczególnie wielkie zdziwienie wywołało słynne, szkolne 

obserwatorium astronomiczne - najnowocześniejsze obserwatorium szkolne w Niemczech - którego 

wysokiej jakości wyposażenie i oprzyrządowanie zostało zrealizowane w roku 2017/2018 z pomocą 

darowizn i dotacji. Bardzo pozytywne wrażenie pozostawiły również dobrze wyposażone sale muzyki, 

plastyki, fizyki, chemii i biologii. 
 

                             
 
 

Zdjęcie 6: Dobrze wyposażone obserwatorium (po lewej) i sala muzyczna (po prawej) EGN. 
 
 

Podczas wydarzenia padło wiele pytań, szczególnie dotyczących roli roślin na naszej planecie oraz 

wielkiej odpowiedzialności ludzkości, aby zawsze pamiętać o wszystkich zasadach zrównoważonego 

rozwoju. Żywo dyskutowano również o możliwości realizacji wspólnego projektu przez oba licea 

w ramach nowych programów dla przedmiotów STEM. Obecna przedstawicielka Euroregionu PRO 

EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V., pani Olga Filus, widzi dużą szansę na uzyskanie niezbędnych 

środków finansowych na takie praktycznie zorientowane projekty z wieloma ciekawymi eksperymentami 

naukowymi i technicznymi.  
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SEMINARE: Abschlussseminar 
 

Abschlussseminar am 17.11.2022  
 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN),  

Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland.) 
 

Der Leiter des Projektes, Prof. Dr. Edgar O. Klose, 1. Vorsitzender des Vorstandes MITI e.V., eröffnete 
das Seminar und begrüßte alle Teilnehmer, insbesondere jene Anwesende, die zu ersten mal an einer 
Veranstaltung dieses Projektes teilnehmen. Er betonte erneut die Aktualität und die Bedeutung des 
Projektes für das Fördergebiet und die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit:  
 
1. Das Projekt steht im Einklang mit den Inhalten der Sustainable Development Goals der UN (sozial, 
ökologisch, ökonomisch).  
2. Es wird das Verständnis bei der jungen Generation geweckt, dass die Klimaproblematik keine 
nationale, sondern eine grenzübergreifende Herausforderung ist, die man ab sofort und in der Zukunft 
nur gemeinsam bewältigen kann. Dazu wurde eingangs auch diesmal wiederum das kurze Video „Die 
Erde spricht…“ zum tieferen Verständnis der Problematik gezeigt.  
3. Auf diese Weise wird dieses Vorhaben zu einem „Leuchtturm-Projekt“, das für viele Grenzregionen 
in Europa als Vorbild dienen kann. 
 
Danach folgten die Begrüßungen und die entsprechenden Ergebnisberichte durch den Studiendirektor 
Olaf Hofschulz, Schulleiter des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen (EGN), Deutschland, sowie durch 
Frau Dorota Kaczmarek, Vertreterin des Schulkomplexes „Maria Skłodowskaja Curie“ in Kostrzyn 
(Oder), Polen.  
 
Die wesentlichen Aspekte im Fazit von Frau Dorota Kaczmarek sind: 

• Die Teilnahme an dem Projekt hat die Schüler des Gymnasiums in Kostrzyn sensibilisiert, die 
Klimabedrohungen für die Zukunft unseres Planeten und die Folgen sehr ernst zu nehmen. 

• Die Teilnahme an dem Projekt sensibilisierte Gymnasiasten und Lehrer für die Klimaprobleme 
nicht nur mit Worten, sondern im Wesentlichen durch Experimente. 

• Diese Themen werden weiterhin im Unterricht „Umweltbildung“ behandelt. 

• Die Schüler bereiten Präsentationen zu Naturkatastrophen und sonstigen Katastrophen vor und 
präsentieren dann diese Themen im Unterricht. 

 

                       
 
         Bild 1. Eröffnung des Seminars durch                          Bild 2.Begrüßung und Ergebnisbericht 
         Prof. Dr. Edgar O. Klose.                                              durch den Studiendirektor Olaf Hofschulz, EGN 
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SEMINARIA: Seminarium końcowe 
 

Seminarium końcowe 17 listopada 2022 r.  
 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN),  

Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland.) 
 

Kierownik projektu, prof. dr Edgar O. Klose, prezes zarządu MITI e.V., otworzył seminarium i powitał 
wszystkich uczestników, a szczególnie tych obecnych, którzy po raz pierwszy brali udział w wydarzeniu 
tego projektu. Podkreślił ponownie aktualność i znaczenie projektu dla obszaru wsparcia i współpracy 
polsko-niemieckiej:  

1. Projekt wpisuje się w treść Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (społeczne, ekologiczne, 
ekonomiczne).  

2. Budzi zrozumienie wśród młodego pokolenia, że problem klimatu nie jest wyzwaniem narodowym, ale 
transgranicznym, które można pokonać tylko wspólnie teraz i w przyszłości. W tym celu na początku 
konferencji ponownie wyświetlono krótki filmik "Ziemia mówi...", aby zapewnić głębsze zrozumienie 
problemu.  

3. W ten sposób projekt ten stanie się "projektem latarni morskiej", który może służyć, jako wzór dla 
wielu regionów granicznych w Europie. 

Po tym nastąpiły pozdrowienia i odpowiednie sprawozdania z wyników przez dyrektora szkoły Olafa 
Hofschulza, dyrektora Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), Niemcy, a także przez panią Dorotę 
Kaczmarek, przedstawicielkę Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.  

Główne aspekty w podsumowaniu pani Doroty Kaczmarek to: 

• Udział w projekcie uwrażliwił uczniów kostrzyńskiego liceum na bardzo poważne traktowanie 
zagrożeń klimatycznych dla przyszłości naszej planety i ich konsekwencji. 

• Udział w projekcie uwrażliwił licealistów i nauczycieli na problemy klimatyczne nie tylko za 
pomocą słów, ale przede wszystkim poprzez eksperymenty. 

• Tematy te są kontynuowane na lekcjach "Edukacji ekologicznej". 

• Uczniowie przygotowują prezentacje dotyczące klęsk żywiołowych i innych katastrof, 
a następnie przedstawiają te tematy na zajęciach. 

                       
 

          Zdjęcie 1. Otwarcie seminarium przez                             Zdjęcie 2. Powitanie i sprawozdanie z wyników 
         prof. dr. Edgara O Klose.                                              przez dyrektora szkoły EGN Olafa Hofschulza 
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SEMINARE: Abschlussseminar 
 

 

                                            

        Bild 3. Begrüßung und Ergebnisbericht von                  Bild 4. Begrüßung und Einschätzung der Arbeit 
        Frau Dorota Kaczmarek, Vertreterin des Schul-            der Projektpartner durch Frau Dr. Joanna Pyrgiel,  
        komplexes in Kostrzyn (Oder) (Zweite von links).         Projektmanagerin bei Euroregion PRO EUROPA.  
        links Frau Malgorzata Bączkowska)            VIADRINA Mittlere Oder e.V.  
 

Zur Erinnerung an dieses erfolgreiche Projekt und als ein Symbol für den Beginn einer langjährigen 

Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Gymnasien bei der Sensibilisierung der 

Gymnasiasten für die Klima- und Umweltprobleme mittels tiefer gehender Einsichten in den MINT-

Bereich wurde im Hof des EGN - ebenso wie bei der Eröffnungsveranstaltung im Mai in Kostrzyn - eine 

Eiche gepflanzt. Dieser symbolische Akt wurde von allen Beteiligten mit großer Aufmerksamkeit zur 

Kenntnis genommen.  

 

     
  

Bild 5. Anpflanzen einer Eiche durch den Studiendirektor Olaf Hofschulz, Schulleiter des Einstein-Gymnasiums 
Neuenhagen (EGN), Deutschland, durch Frau Dorota Kaczmarek, Vertreterin des Schulkomplexes Maria 
Skłodowska-Curie in Kostrzyn an der Oder, Polen (links), durch Prof. Dr. Edgar Klose, Projektleiter und 1. 

Vorsitzender des Vorstandes MITI e.V. (Mitte), durch Dr. Joanna Pyrgiel, Projektmanagerin, Euroregion PRO 

EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V. (rechts). 
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SEMINARIA: Seminarium podsumowujące 
 

 

                                           

      
      Zdjęcie 3. Powitanie i przedstawienie wyników przez           Zdjęcie 4. Powitanie i ocena pracy partnerów 
      panią Dorota Kaczmarek, przedstawicielkę Zespołu             projektu przez panią dr. Joannę Pyrgiel, 
      Szkół w Kostrzynie nad Odrą (druga od lewej), obok            pracownika Euroregionu PRO EUROPA 
      pani Małgorzata Bączkowska                                                 VIADRINA Mittlere Oder e.V. 

Dla upamiętnienia tego udanego projektu oraz jako symbol początku wieloletniej współpracy między 

niemieckimi i polskimi liceami w zakresie uwrażliwiania licealistów na problemy klimatu i środowiska 

poprzez głębsze wnikanie w tematykę STEM, na dziedzińcu Einstein-Gymnasium Neuenhagen 

zasadzono dąb - podobnie jak podczas majowej imprezy inauguracyjnej w Kostrzynie. Ten symboliczny 

akt został przyjęty z wielką uwagą przez wszystkich uczestników.       
 

     
 

 

Zdjęcie 5. Sadzenie dębu przez Olafa Hofschulza, dyrektora szkoły Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), 

Niemcy, przez panią Dorotę Kaczmarek, przedstawicielkę Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie 

nad Odrą (z lewej), prof. dr. Edgara Klose, kierownika projektu i prezesa zarządu MITI e.V. (w środku),  

dr Joannę Pyrgiel, pracownika Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V. (z prawej). 
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SEMINARE: Abschlussseminar 

 

Dem Programm entsprechend gab Prof. Dr. Edgar O. Klose nach dem Anpflanzen der Eiche einen 

abschließenden Überblick über die im Laufe des Projektes erzielten Ergebnisse, deren Bedeutung für 

die Region, über Pläne für die kommenden Monate und weitere wegweisende Innovationen für die 

deutsch-polnische Zusammenarbeit im Gymnasialbereich.  

 

Die wesentlichen Ergebnisse und die zukünftigen Pläne sind: 

 Vertiefung der Kooperation zwischen den deutschen und polnischen Gymnasien im Bereich 

Verständnisvermittlung für die Klima- und Umweltproblematik. 

  Entwicklung weiterer gemeinsamer Projekte. 

 Aufbau eines Systems „Jugend forscht“ im nationalen Bereich Polens, angepasst an das 

polnische Bildungssystem. 

 Aufbau eines Systems „Jugend forscht“ für binationale Schülergruppen längs der Oder, gefördert 

durch die EU (Gespräche mit konkreten Vorstellungen werden bereits geführt). 

 

Im Verlaufe der Veranstaltung wurden auch diesmal viele Fragen gestellt und diskutiert, besonders 

lebhaft wurde über die Möglichkeit debattiert, ein gemeinsames Projekt zwischen beiden Gymnasien im 

Rahmen „Jugend forscht“ zu bearbeiten, sowie über die Chance für die polnischen Gymnasiasten, an 

solchen Wettbewerben teilzunehmen. „Wir werden beginnen, solche Wettbewerbe in Polen zu kreieren“, 

so Prof. Dr. Edgar Klose. „Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V.“ könnte ein 

gemeinsames Vorhaben unterstützen. Es wird dazu ein Antrag gestellt mit dem Ziel, einen Wettbewerb 

zwischen Gymnasien (wie bei „Jugend forscht“) zu organisieren. 

 

Es ist auch erwähnenswert, dass dieses nunmehr abgeschlossene Projekt eine große Resonanz auf 

deutscher wie auch auf polnischer Seite hervorgerufen hat: an mehreren durchgeführten 

Veranstaltungen nahmen auch SchülerInnen aus anderen deutschen und polnischen Gymnasien und 

Oberschulen teil, so z.B. Jugendschule Strausberg, Szkoła Podstawowa Nr. 15 Gorzów Wielkopolski, 

Szkoła Podstawowa Nr. 10 Gorzów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa Nr. 13 Gorzów Wielkopolski.  

 

 

Bild 6. Dr. Tatyana Karasyova ( MITI e.V., mitte) überreicht der Lehrerin Dorota Kaczmarek (Schulkomplex 
Kostrzyn/Oder, rechts) und dem Studiendirektor Olaf Hofschulz (Einstein-Gymnasiums Neuenhagen, links) 

Erinnerungsgeschenke zum Abschluß des deutsch-polnischen Projektes. 
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SEMINARIA: Seminarium podsumowujące 

 

Po posadzeniu dębu, zgodnie z programem prof. dr Edgar O. Klose przedstawił podsumowujący 

przegląd wyników osiągniętych w trakcie realizacji projektu, ich znaczenie dla regionu, plany na 

najbliższe miesiące oraz dalsze przełomowe innowacje dla polsko-niemieckiej współpracy w sektorze 

szkół średnich.  

 

Główne wyniki i plany na przyszłość to: 

• Pogłębianie współpracy między niemieckimi i polskimi liceami w zakresie przekazywania 

zrozumienia dla spraw klimatu i środowiska. 

• Realizacja kolejnych wspólnych projektów. 

• Stworzenie na polskim obszarze narodowym systemu "Jugend forscht", dostosowanego do 

polskiego systemu edukacji. 

• Stworzenie systemu "Jugend forscht" dla dwunarodowych grup uczniów wzdłuż Odry, 

promowanego przez UE (prowadzone są już rozmowy z konkretnymi pomysłami).  

 

W trakcie wydarzenia zadawano wiele pytań i dyskutowano o wielu tematach, a szczególnie ożywione 

dyskusje dotyczyły możliwości pracy nad wspólnym projektem obu liceów w ramach „Jugend forscht” 

oraz możliwości udziału polskich licealistów w takich zawodach. – Zaczniemy tworzyć takie konkursy 

w Polsce – mówi prof. dr hab. Edgara Klose. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V. 

mógłby wesprzeć wspólny projekt. W tym celu zostanie złożony wniosek o zorganizowanie konkursu 

między liceami (podobnie jak w przypadku "Jugend forscht"). 

 

Warto również zauważyć, że ten ukończony projekt spotkał się z dużym odzewem zarówno po stronie 

niemieckiej, jak i polskiej. W kilku zorganizowanych imprezach wzięli udział również uczniowie innych 

niemieckich i polskich szkół podstawowych i średnich, np. Jugendschule Strausberg, Szkoła 

Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim, 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

Zdjęcie 6. Dr Tatyana Karasyova (MITI e.V., środek) wręcza nauczycielce Dorocie Kaczmarek (Zespół Szkół  
w Kostrzynie nad Odrą, po prawej) i dyrektorowi szkoły Olafowi Hofschulzowi (Einstein-Gymnasiums Neuenhagen, 

po lewej) pamiątkowe upominki na zakończenie polsko-niemieckiego projektu. 



 

30 
 

SEMINARE: Trainingsseminar 3 
 

 
 

Träiningsseminar am 17.11.2022 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), 
Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland) 

 
 

In Übereinstimmung mit dem Hauptziel des Projektes - Vertiefung der Kooperation zwischen den 

deutschen und polnischen Gymnasien im Bereich Verständnisvermittlung für die Klimaproblematik – 

wurde den Gymnasiasten vordergründig ein sie begeisternder Zugang zu den MINT-Fächern eröffnet 

sowie mittels interessanter naturwissenschaftlich-technischer Experimente bei ihnen ein gesteigertes 

Interesse für das Wesen der Klimaproblematik geweckt. Das Besondere an dieser Projektidee bestand 

in der Absicht, die SchülerInnen und deren Umfeld sowie das Lehrpersonal nicht mit Worten allein für die 

Klimaproblematik zu sensibilisieren, sondern dieses Ziel durch spannende, selbständig durchzuführende 

Experimente mit innovativen technischen Systemen (u.a. das Gerätesystem PlantVital®5000; 

www.plantvital.de ) zu erreichen. Im Rahmen dieses Projektes wurde dieses Messsystem, welches auf 

Grund seiner innovativen Eigenschaften mit einer Urkunde des Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler 

ausgezeichnet worden war, eigenständig für die Durchführung kleiner Messreihen von den SchülerInnen 

genutzt und eigenständig bedient.  
 

Das Trainingsseminar wurde – wie bei allen Veranstaltungen in der Projektlaufzeit -  mit einem Vortrag 

von Frau Dr. Tatyana Karasyova eröffnet, in welchem sie über die Ziele und die erreichten Ergebnisse 

des Projektes sowie über die Vorzüge des Systems PlantVital®5000 berichtete. Alle anwesenden 

deutschen und polnischen Schüler und Gymnasiasten hatten die Gelegenheit, nach Einweisung 

eigenständige Versuche durchzuführen. Bemerkenswert dabei war, dass Gymnasiasten des 

Einsteingymnasiums, die im Projekt „Schüler befragen Pflanzen“ bereits seit Monaten mit dem 

Gerätesystem arbeiten, für die polnischen Kommilitonen die Einweisung übernahmen. 

 

      
 

Bild 6. Vortrag von Frau Dr. Tatyana Karasyova (links); SchülerInnen machen sich mit dem  

Messsystem PlantVital®5030 vertraut (Bild rechts). 

 
Im Laufe des Projektes (01.03.2022 – 30.11.2022) wurden mehrere SchülerInnen ausgebildet, die 

erfolgreich an kleinen Projekten arbeiten und am 17.11.2022 ihre Ergebnisse präsentierten. 

 
 

http://www.plantvital.de/
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SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 3 
 

 
 

Seminarium szkoleniowe 17 listopada 2022 r. 
 

(Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), 
Dahlwitzer Straße 79, 15366 Neuenhagen bei Berlin, Deutschland) 

 
 
 

Zgodnie z głównym celem projektu - pogłębieniem współpracy między niemieckimi i polskimi liceami 

w zakresie przekazywania zrozumienia dla problemu klimatu - licealiści otrzymali inspirujący dostęp do 

przedmiotów STEM i poprzez ciekawe eksperymenty naukowe i techniczne rozbudzono w nich 

zwiększone zainteresowanie istotą problemu klimatu. Cechą szczególną tego pomysłu na projekt był 

zamiar, aby nie uwrażliwiać uczniów i ich otoczenia, a także kadry nauczycielskiej na problem klimatu 

wyłącznie za pomocą słów, ale osiągnąć ten cel poprzez ekscytujące eksperymenty do samodzielnego 

przeprowadzenia przy użyciu innowacyjnych systemów technicznych (m.in. systemu urządzeń 

PlantVital®5000; www.plantvital.de). W ramach tego projektu ten system pomiarowy, który ze względu 

na swoje innowacyjne cechy został wyróżniony certyfikatem przez byłego prezydenta federalnego 

Horsta Köhlera, był wykorzystywany przez uczniów do samodzielnego wykonywania małych serii 

pomiarów i był obsługiwany samodzielnie.  
 

Seminarium szkoleniowe zostało otwarte - podobnie jak wszystkie wydarzenia w ramach projektu - 
wykładem dr Tatyany Karasyovej, w którym przedstawiła ona cele i osiągnięte wyniki projektu, a także 
zalety systemu PlantVital®5000. Wszyscy obecni niemieccy i polscy uczniowie po otrzymaniu instrukcji 
mieli możliwość przeprowadzenia własnych eksperymentów. Niezwykłe było to, że licealiści 
z Einsteingymnasiums, którzy już od miesięcy pracują z systemem urządzeń w ramach projektu 
"Students question plants", przejęli instruktaż dla swoich polskich kolegów. 

 

      
 

Zdjęcie 6. Wykład dr. Tatiany Karasiowej (z lewej); Uczniowie zapoznają się z systemem pomiarowym 
PlantVital®5030 (zdjęcie po prawej). 

 
W trakcie realizacji projektu (01.03.2022 - 30.11.2022) kilku uczniów zostało przeszkolonych do 
skutecznej pracy nad małymi projektami i zaprezentowało swoje wyniki 17 listopada 2022 roku. 
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SEMINARE: Trainingsseminar 3 
 

       
 

Bild 7. Schüler aus dem EGN präsentieren ihre Arbeiten und Erfahrungen  

mit dem Messsystem PlantVital®5000.  
 

Damit wurde Begeisterung geweckt, da positive Erfahrungen der Schüler aus eigener, erfolgreicher 
Tätigkeit, schneller weitergetragen werden. Es handelte sich bei diesen Experimenten um leicht 
verständliche Einblicke in die Photosynthese und deren unmittelbaren Bezug zu einem wesentlichen Teil 
der Klimaproblematik. Anstelle von undifferenzierter Polemik für den Klimaschutz wurden mittels dieses 
Vorhabens aufschlussreiche Einblicke in konkrete Vorgänge gewährt, die einen positiven Einfluss auf 
die Minderung der Klimaänderung haben.  
 
Anschließend wurden den deutschen und polnischen Projekt-Teilnehmern, die die Handhabung des 
Mess-Systems „Plant Vital 5000“ erfolgreich erlernt haben, von MITI ausgestellte Zertifikate überreicht. 
 

 
 

Bild 8. Ein gemeinsames Bild von den Teilnehmern mit  
den überreichten Zertifikaten am Ende des Trainingsseminars. 

 

Es wurde beschlossen, die erfolgreiche Zusammenarbeit in Zukunft zu vertiefen. 
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SEMINARIA: Seminarium szkoleniowe 3 
 

  

       
 

Zdjęcie 7. Uczniowie z Einstein-Gymnasium Neuenhagen prezentują swoją pracę i doświadczenia 
z systemem pomiarowym PlantVital®5000. 

 

Rozbudzono w ten sposób entuzjazm, gdyż pozytywne doświadczenia uczniów z własnych udanych 

działań są szybciej przekazywane dalej. Eksperymenty te były łatwym do zrozumienia wtajemniczeniem 

w proces fotosyntezy i jej bezpośredni związek z istotną częścią problemu klimatycznego. Zamiast 

niezróżnicowanych polemik na rzecz ochrony klimatu, projekt ten dostarczył pouczających wskazówek 

w konkretne procesy, które mają pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatu.  

 

Następnie wręczono certyfikaty wydane przez MITI niemieckim i polskim uczestnikom projektu, którzy 

z powodzeniem nauczyli się obsługi systemu pomiarowego "Plant Vital 5000". 
 

 
 

Zdjęcie 8. Wspólne zdjęcie uczestników  
z certyfikatami wręczanymi na zakończenie seminarium szkoleniowego. 

 

Postanowiono zintensyfikować udaną współpracę w przyszłości. 
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ANHANG / DODATEK 
 

Text in deutscher und polnischer Sprache zum Video „Die Erde spricht…“ 

Tekst w języku niemieckim i polskim do filmu „Ziemia mówi…” 
 

 

„Die Erde spricht…“  "Ziemia mówi..." 

Ihr habt mir große Schmerzen bereitet! 
Habt mich verletzt und ausgebeutet! 
Seit ewig hab ich euch gegeben, was 
alles ihr gebraucht zum Leben. 
Ich gab Euch Wasser, Nahrung Licht, 
lang hieltet ihr das Gleichgewicht. 
Habt urbar mich gemacht, gepflegt, 
was ich euch bot betreut, gehegt. 
Doch in den letzten hundert Jahren 

ist Satan wohl in Euch gefahren? 

Was in mir schlummert, wird geraubt, 

weil ihr es zu besitzen glaubt. 

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, 

verschmutzt die Meere, Flüsse Quellen. 

Umkreist mich tags und in der Nacht, 

seid stolz, wie weit ihr es gebracht. 

Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, 

kostbaren Lebensraum zerstört. 

Habt Pflanzen, Tiere ausgerottet. 

Wer mahnt, der wird von Euch verspottet. 

Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur 

und respektiert nicht die Natur! 

Drum werd’ ich jetzt ein Zeichen setzen 

und euch, so wie ihr mich, verletzen 

Ich werde keine Ruhe geben, 

an allen meinen Teilen beben! 

Schick euch Tsunami-Wellen hin, 

die eure Städte überzieh’n. 

Vulkane werden Asche speih’n, 

verdunkelt wird die Sonne sein. 

Ich bringe Wirbelstürme, Regen, 

bald werden Berge sich bewegen. 

Was himmelhoch ihr habt erreicht, 

mit einem Schlag wird es vernichtet! 

Und Blitze, wie ihr sie nicht kennt, 

lass fahren ich vom Firmament! 

Ich kann es noch viel ärger treiben! 

Drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben!” 

 

Hört Menschen, was die Erde spricht! 

Denn ihr braucht sie! 

SIE EUCH ABER NICHT! 

 

 

 Sprawiliście mi wielki ból! 

Zraniliście mnie i wykorzystaliście! 

Od wieków daję Wam to,  

czego potrzebujecie do życia. 

Dałam Wam wodę, światło żywność, 

długo utrzymywaliście równowagę. 

Pielęgnowaliście mnie, 

Opiekowaliście się tym, co Wam 

przekazałam 

Ale w ciągu ostatnich stu lat 

wstąpił w Was szatan? 

To, co we mnie drzemie, jest rabowane, 

ponieważ wierzycie, że należy to do Was. 

Wiercicie w poszukiwaniu ropy w tysiącach 

miejsc, 

zanieczyszczacie morza, źródła rzeki. 

Okrążacie mnie w dzień i w nocy, 

jesteście dumni z tego, jak daleko zaszliście. 

Straszliwie wyniszczyliście mnie na wojnie, 

Zniszczyliście cenne siedliska. 

Wytępiliście rośliny, zwierzęta. 

Kto Was napomina, ten jest przez Was 

wyśmiewany. 

Znacie tylko chciwość i pychę  

i nie szanujecie natury! 

Dlatego teraz dam Wam znak 

i skrzywdzę Was, tak jak Wy mnie  

Nie dam Wam spokoju, 

zatrzęsie się we wszystkich moich częściach! 

Wyślę Wam fale tsunami. 

Które przemieszczą miasta wasze. 

Wulkany będą pluć popiołem, 

słońce będzie zaćmione. 

Przyniosę huragany, deszcz, 

Wkrótce góry zaczną się poruszać.  

Wszystko, co udało Wam się osiągnąć 

jednym uderzeniem zostanie zniszczony! 

I błyskawice, jakich nie znacie, 

ześlę ze sklepienia niebieskego! 

Mogę robić dużo gorsze rzeczy! 

Niech więc szaleństwo wreszcie nastanie!" 

Słuchajcie, co mówi Ziemia! 

Bo jej potrzebujecie! 

ALE ONA WAS NIE!  
(Tłumaczenie pani Małgorzaty Bączkowskiej). 
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