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Sponsorzy
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
- Politechnika

Gdańska

(JM

Rektor,

Dziekan

Wydziału

Chemicznego,

Samorząd Studentów PG)
- Dyrekcja Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
- Miasto i Gmina Władysławowo
- „EKOWIK” sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” sp. z o.o.
- Spółka Wodno - Ściekowa „Swarzewo”
- Techno - Service S.A.
- Harcerski Ośrodek Morski w Pucku
- Bar „Pod Sosną” we Władysławowie
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WSTĘP
Celem

obozu

było

zapoznanie

uczestników – studentów

Politechniki

Gdańskiej z wybranymi problemami ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu tych problemów.
Ocena możliwości bardziej przyjaznego dla środowiska funkcjonowania gospodarki
w strefie wybrzeża, stanowi ważny element szkolenia pozauczelnianego studentów.
Podczas letnich obozów naukowo - badawczych, uwzględniających technologie
produkcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną i konfrontują ją
z zapotrzebowaniem na badania naukowe. Studenci starszych lat często kontynuują
problematykę, z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach dyplomowych, zaś
absolwenci podejmują w odpowiadającej dyscyplinie prace doktorskie. Aktywne
uczestnictwo w obozie i przygotowanie sprawozdania jest podstawą do zaliczenia
praktyki

wymaganej

programem

studiów.

Uczestnicy

obozów

naukowych

Naukowego Koła Chemików, już jako absolwenci Politechniki Gdańskiej, są lepiej
przygotowani do wejścia na rynek pracy. Ważnym zadaniem obozu naukowego jest
integracja studentów różnych roczników studiów i różnych kierunków dyplomowania,
a także z rozmaitych uczelni. Integrację wspomaga m.in. rekreacyjno - sportowa
strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie.
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UCZESTNICY OBOZU
Kadra obozu:
-

Marcin Janczarek Opiekun Obozu

-

Daria Hołownia

Kierownik Obozu

-

Jakub Pankowski

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ)

-

Jan Hupka

Z-ca KWŻ

-

Robert Aranowski Instruktor Żeglarstwa

-

Emilia Hupka

Instruktor Żeglarstwa

-

Łukasz Osowski

Instruktor Żeglarstwa

Studenci Politechniki Gdańskiej:
- Katarzyna Brzezińska
- Łukasz Czapla
- Liliana Czepułkowska
- Andrzej Dawczyk
- Bartosz Dębski
- Marlena Gronowska
- Ewelina Kawran
- Krzysztof Kluczek
- Katarzyna Kozłowska
- Irmina Kwiatkowska
- Małgorzata Langowska
- Marta Milewczyk
- Aleksandra Miszkiel
- Magdalena Miszkiel
- Ewa Rusin
- Filip Szyler
- Adam Treder
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Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku:
- Dominika Żółtowska
- Aleksander Sitek
Pozostali uczestnicy:
- Tomasz Mączka – Politechnika Warszawska
- Magdalena Czarnecka – Uniwersytet Gdański
- Inga Leszniewska
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PROJEKT 1.
Charakterystyka i morfologia odpadów komunalnych
na polskich plażach oraz problem gospodarki odpadami
w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta
Władysławowa
Skład zespołu
Liliana Czepułkowska
Irmina Kwiatkowska
Małgorzata Langowska (kierownik zespołu)
Aleksandra Miszkiel
Ewa Rusin
Filip Szyler

Wykonane badania
W okresie od 9 do 28 lipca 2007 zespół studentów Politechniki Gdańskiej
przeprowadził we Władysławowie badania odpadów komunalnych gromadzonych
w koszach na odpadki ustawionych na plażach. Wiadomym jest, że w okresie
wakacyjnym z powodu napływu turystów drastycznie rośnie ilość odpadów. Badając
zawartość koszy na odpadki stwierdzono, że niemal wszystkie komponenty nadają
się do recyrkulacji. Największy procent odpadków stanowiły pojemniki po napojach:
butelki szklane, PET i puszki aluminiowe. Znaczną część odpadków stanowiły
opakowania po produktach spożywczych.
Morfologię odpadów z plaż obrazuje Wykres 1.
butelki szklane
Udział procentowy poszczególnych frakcji
odpadów
butelki PET
puszki ALU
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Wykres 1. Morfologia odpadów gromadzonych na plażach
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W

trakcie

badań

jednocześnie

stwierdzono,

że

ilość

koszy

jest

niewystarczająca w stosunku do obciążenia miejsca, a także brakuje pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów.
Poza morfologią odpadów zajęto się również problemem segregacji
i gospodarką odpadami na terenie całego Władysławowa. W pierwszej części badań
skupiono się na

programie „Zielone Worki”, który polega na zbiórce i wywózce

odpadów organicznych od mieszkańców domów jednorodzinnych, organizowanym
przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” sp. z o.o. Odpady te,
po uprzednim wymieszaniu z osadem nadmiernym z Grupowej Oczyszczalni
Ścieków „Swarzewo”, używane są do produkcji kompostu. Zespół przyjrzał się
organizacji

i

przebiegowi

wywozu

odpadów

z

gospodarstw,

ich

obróbce

w oczyszczalni w Swarzewie, a także kompostowaniu.
Wykres 2 obrazuje procentowy udział grup odpadów zbieranych w „Zielonych
Workach”.
Udział procentowy grup odpadów zbieranych
w "Zielonych Workach"
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10
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Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych grup odpadów w materiale
zbieranym w „Zielonych Workach”
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Mieszkańcy Władysławowa i okolic otrzymali ulotkę informacyjną na temat
odpadów, które można składować w „Zielonych Workach”.
Są to:
1.

Odpady z gospodarstw domowych i zakładów przemysłu spożywczego w tym

kuchenne z warzyw surowych i gotowanych:
•

obierki z ziemniaków i warzyw,

•

części zielone roślin bez domieszek materiałów takich jak folie metalowe,
plastikowe i guma oraz bez naklejek drukowanych, zużyte torebki
po herbatach (bez sznurka, spinacza i etykiety),

•

resztki potraw bez mięsa, kości i tłuszczów,

•

skórki cytrusów i resztki wszystkich owoców (bez etykiety) wraz z pestkami
i nadgniłymi owocami.

2.

Resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty, gałęzie.

3.

Zużyte ściółki zwierząt domowych.

4.

Gałęzie z wycinek sanitarnych i pielęgnacyjnych z ogródków przydomowych.

5.

Roślinne odpady organiczne z zakładów przemysłowych do produkcji konserw,
marynat bez chemicznych środków konserwujących.

6.

Gałęzie z pielęgnacji rowów przydrożnych i melioracyjnych lub tras linii
energetycznych.

7.

Stare siano, trawa, słoma, kora, wióry, trociny o różnym stopniu zbutwienia
(wióry i trociny bez środków impregnujących drewno, lakierów i farb)
Od momentu zawarcia umowy na
wywóz odpadów organicznych, uczestnik
otrzymuje własny numer indentyfikacyjny
i zobowiązany jest do segregowania tylko
odpowiednich

odpadów.

Personalna

odpowiedzialność za zawartość worków
zapobiega niekontrolowanemu wyrzucaniu
śmieci przez mieszkańców. W przypadku
Rysunek 1. Zielone Worki zbierane raz w tygodniu przez
pracowników PUP "ABRUKO"
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zanotowania jakichkolwiek nieprawidłowości, identyfikuje się uczestnika programu po
numerze worka i udziela upomnienia. Jeśli po raz kolejny dojdzie do naruszenia
umowy, zostaje ona rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Od przedstawiciela PUP „ABRUKO”
uzyskano informację, że zdarzyło się kilka
upomnień, natomiast nigdy nie doszło do
zerwania umowy. Bardzo zadowalający jest
fakt, że uczestnicy programu w znakomitej
większości

nie

wyrzucają

do

worków

odpadów

niedozwolonych – odnotowano

tylko sporadyczne przypadki. Świadczy to
Rysunek 2. Zielone Wrorki są zbierane w każdy
poniedziałek

o bardzo

dobrym

prowadzonego

zrozumieniu
programu

idei
przez

mieszkańców oraz ich wysokiej świadomości ekologicznej. Zbieranie i wywóz worków
z domów odbywa się jeden raz w tygodniu, w poniedziałek (Rys. 1 i 2). Termin jest
dobrany celowo, ponieważ w weekend większość mieszkańców wykonuje prace
porządkowe w swoich ogródkach. Usługa wywozu worków świadczona jest
bezpłatnie.
Znaczny

wzrost

wywożonych

bioodpadów przypada na wiosnę i lato,
kiedy to prowadzone są prace ogrodowe.
Wśród wywożonych bioodpadów wiosną
i latem zdecydowanie dominuje skoszona
trawa - ok. 70% (Rys. 3). Pozostały odsetek
stanowią odpadki spożywcze. Natomiast
zimą dominują odpadki spożywcze.

Rysunek 3. Zawartość Zielonych Worków pochodzi
głównie z pielęgnacji ogródków
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Odpady

trafiają

do oczyszczalni

ścieków

w Swarzewie, gdzie następuje ich kontrola. Materia
organiczna zostaje wymieszana z osadem nadmiernym,
a także ze słomą, gałęziami, trocinami lub wiórami
drzewnymi

i

ułożona

w

pryzmy

(Rys. 4).

Okres

dojrzewania kompostu trwa 12 miesięcy. Przez ten czas
pryzmy są regularnie przerzucane a także łączone
i dzielone. Kontroluje się także temperaturę wewnątrz
pryzmy, aby stwierdzić, czy szybkość fermentacji
i temperatura są optymalne. Taka procedura pozwala na
Rysunek 4. W GOS w Swarzewie
zawartość worków jest wyrzucana
na pryzmy kompostowe

przyjazne

dla

środowiska

otrzymanie

kompostu

najwyższej jakości przy małym nakładzie finansowym.

Uczestnictwo w programie „Zielone Worki” jest opłacalne dla mieszkańców.
Poza darmowym wywozem odpadów mogą także nabyć kompost za symboliczną
złotówkę.

Druga część badań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Władysławowa
obejmowała

segregację

odpadów

innych

niż

organiczne,

głównie odpadów

niebezpiecznych, takich jak przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie.
Przeprowadzono

ankiety

wśród

mieszkańców

domów

jedno –

i wielorodzinnych w celu poznania ich stosunku do selektywnej zbiórki odpadów oraz
identyfikacji problemów i przeszkód uniemożliwiających skuteczne segregowanie
śmieci. Zaledwie 35% ankietowanych wyraziło zgodę na wzięcie udziału w ankiecie.
Większość

ankietowanych

pozbywa

się

odpadów

niebezpiecznych - baterii

i lekarstw, wyrzucając je do odpadów komunalnych. Jednocześnie stwierdzono,
że powoli wzrasta ilość przeterminowanych lekarstw gromadzonych w specjalnych
pojemnikach w aptekach, ale obecnie jedynie co dwudziesty (Wykres 3 ) lek trafia do
takiego pojemnika.
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Postępowanie z przeterminowanymi lekami

6

19
spalanie

36

brak
śmieci ogólne
pojemniki w aptekach
39

Wykres 3. Postępowanie mieszkańców z przetrminowanymi lekami – wyniki ankiet

Analizując segregowane frakcje odpadów można zauważyć, że w największej
ilości segregowane są butelki PET (ok. 80%), szkło, a także makulatura i puszki
aluminiowe. Zadowalający jest fakt, że w przeciągu ostatnich lat rośnie ilość
gospodarstw domowych segregujących śmieci. Natomiast spośród mieszkańców
domów jednorodzinnych udział gospodarstw segregujących odpady nie zmienia się
przez ostanie lata. Co ciekawe, ci sami mieszkańcy biorą udział w programie
„Zielone Worki”. Segregowane frakcje są niemal identyczne jak w domach
wielorodzinnych. Takie same jest postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
Wykresy 4 i 5 obrazują udział procentowy gospodarstw domowych
segregujących poszczególne rodzaje odpadów.

Wykres 4. Segregacja odpadów wśród mieszkańców domów jednorodzinnych

13

Wykres 5. Segregacja odpadów wśród mieszkańców domów wielorodzinnych

W ujęciu ogólnym można zauważyć, że liczba mieszkańców segregujących
odpady

wciąż

rośnie

i

jest

silnie

zależna

od

dostępności

pojemników

na poszczególne frakcje. Służby komunalne powinny więc zadbać o większą liczbę
pojemników, jak i częstsze ich opróżnianie.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem na terenie Władysławowa i okolic jest
występowanie licznych dzikich wysypisk i gruzowisk. Szczególnie raziły one
w pobliżu atrakcyjnych szlaków turystycznych, jak np. ścieżka rowerowa łącząca
Władysławowo ze Swarzewem.

Wnioski
Podsumowując wyniki przeprowadzonych ankiet, zdaniem mieszkańców
selektywna zbiórka odpadów na terenie Władysławowa przebiega dość sprawnie.
Gmina jest przygotowana do spełnienia wymagań ustawy o gospodarce odpadami,
która reguluje kwestię odzysku odpadów, a także zbiórkę odpadów podlegających
biodegradacji. Należy jedynie popracować nad zwiększeniem zakresu podjętych
działań proekologicznych.
Wiadomym jest, że na ilość pozostawianych odpadów mają wpływ turyści,
którzy corocznie odwiedzają Władysławowo i okolice. W miesiącach letnich
14

nie wystarczą zatem działania proekologiczne prowadzone przez władze miasta.
Należy się także skupić na podniesieniu świadomości ekologicznej wczasowiczów
przebywających w mieście. Mogą temu posłużyć ulotki rozdawane na najbardziej
obleganych pieszych ciągach komunikacyjnych, a także informacje umieszczane we
wszystkich barach, dotyczące konieczności wyrzucania zużytych plastikowych
naczyń do odpowiednich pojemników. Warto zwrócić szczególną uwagę na
prowadzenie takiej kampanii w okolicach plaż.
Zespół zauważył także, że nad morze przyjeżdża bardzo dużo grup
zorganizowanych. Uczestnikami takich wycieczek są głównie dzieci i młodzież
w wieku szkolnym. Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby rozpisanie
konkursu dla grup młodych wczasowiczów. Poszczególne ekipy rywalizowałyby
ze sobą o ilość posegregowanych odpadów. Pod koniec turnusu zostałby wyłoniony
i nagrodzony zwycięzca. Pod kątem ekonomicznym na pewno byłoby to korzystne.
Koszt nagrody nie przewyższałby kosztów oczyszczenia miasta z odpadów
pozostawionych przez dzieci. Dodatkowo zabawa pozwoliłaby na szybszą integrację
uczestników obozu, a także nauczyłaby ich pracy zespołowej.
Prowadzenie działań proekologicznych na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego pozwoli zadbać o lepszy stan środowiska naturalnego, a także
umożliwi jeszcze przyjemniejszy kontakt człowieka z przyrodą.
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PROJEKT 2.
Gospodarka zużytymi
Władysławowa

olejami

jadalnymi

w okolicach

Skład zespołu
- Katarzyna Brzezińska
- Liliana Czepułkowska
- Andrzej Dawczyk
- Bartosz Dębski
- Ewelina Kawran
- Katarzyna Kozłowska
- Ewa Rusin (kierownik zespołu)
- Aleksander Sitek
- Tomasz Mączka
- Magdalena Czarnecka
- Inga Leszniewska

Ankiety
Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy obozu przeprowadzili anonimową
ankietę wśród właścicieli i pracowników punktów gastronomicznych w Helu
i we Władysławowie.
Łącznie odwiedzono około 50 barów i restauracji, zarówno sezonowych jak
i całorocznych. Pytano o wykorzystanie i zagospodarowanie zużytych olejów
i tłuszczów w danym punkcie gastronomicznym.
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Wyniki ankiet zostały zebrane w tabelę:
Władysławowo

Hel

1. Jakiego rodzaju oleje / tłuszcze używają Państwo
w swoim barze / restauracji?
roślinne

82,5%

100,0%

zwierzęce

11,8%

0%

nie wiem / nie używam

5,7%

0%

2. Ile oleju zużywają Państwo tygodniowo w sezonie
letnim?
< 10 l

3,1%

14,3%

10 - 50 l

62,5%

57,1%

50 - 100 l

28,1%

21,4%

nie wiem / nie używam

6,3%

7,2%

3. Jaką ilość frytury zużywają Państwo tygodniowo
w sezonie letnim?
< 5 kg

9,4%

14,3%

5 – 10 kg

18,8%

42,9%

10 – 40 kg

53,1%

35,7%

nie wiem

12,4%

0%

nie używam frytury

6,3%

7,1%

4. Jak często wymieniają Państwo zużyty olej / tłuszcz?
częściej niż raz w tygodniu

75,0%

85,8%

raz w tygodniu

18,7%

7,1%

rzadziej niż raz w tygodniu

6,3%

7,1%

5. Gdzie składują Państwo zużyty olej / tłuszcz?
w osobnym pojemniku

75,0%

84,6%

nie składujemy – wylewamy

15,6%

15,4%

inne

9,4%

0%

52,9%

46,2%

23,5%

23,0%

23,6%

30,8%

6. Dokąd trafia zużyty olej / tłuszcz?
jest odbierany przez firmę
jest odbierany przez
osobę prywatną
inne

7. Czy mają Państwo świadomość, co dzieje się ze
zużytym olejem / tłuszczem?
nie

46,7%

50,0%

nie interesuje mnie to

30,0%

25,0%

tak

23,3%

25,0%
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8. Czy w Państwa barze / restauracji znajduje się separator
tłuszczów?
tak

15,7%

38,5%

nie

65,5%

61,5%

nie wiem

18,8%

0%

9. Czy używają Państwo zmywarek do naczyń?
tak

65,6%

46,2%

nie

34,4%

53,8%

10. Czy naczynia są opłukiwane przed włożeniem do
zmywarki?
tak

62,5%

46,2%

nie

3,1%

0%

nie dotyczy

34,4%

53,8%

11. Czy posiadają Państwo rozdrabniacze odpadów
w zlewach?
tak

25,0%

23,1%

nie

65,6%

69,2%

nie wiem

9,4%

7,7%
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Zestawianie wyników ankiet z czterech kolejnych lat – od 2004 r do 2007 r.
2004

2005

2006

Władysła-

Władysła-

Władysła-

wowo

wowo

wowo

2007
Hel

Władysławowo

Hel

Ilość oleju

< 10 l

46%

22%

6%

22%

3,1%

14,3%

zużywana

10 - 50 l

42%

56%

30%

50%

62,5%

57,1%

tygodniowo w

50 - 100 l

12%

22%

53%

17%

28,1%

21,4%

sezonie letnim

nie wiem

-

-

11%

11%

6,3%

7,2%

< 5 kg

45%

17%

12%

11%

9,4%

14,3%

5 – 10 kg

33%

58%

23%

50%

18,8%

42,9%

10 – 40 kg

22%

25%

12%

28%

53,1%

35,7%

nie używam

-

-

23%

11%

12,4%

0,0%

nie wiem

-

-

30%

0%

6,3%

7,1%

46%

63%

71%

83%

52,9%

46,2%

12%

11%

0%

11%

23,5%

23,0%

inne

42%

36%

29%

6%

23,6%

30,8%

Czy mają

nie

46%

63%

71%

33%

46,7%

50,0%

Państwo

nie interesuje

świadomość co

mnie to

34%

11%

29%

22%

30,0%

25,0%

tak

20%

36%

0%

45%

23,3%

25,0%

Czy w Państwa

tak

44%

28%

18%

39%

15,7%

38,5%

barze /

nie

56%

71%

35%

22%

65,5%

61,5%

nie wiem

-

-

47%

39%

18,8%

0,0%

Ilość frytury
zużywanej
tygodniowo w
sezonie letnim

jest odbierany
Dokąd trafia
zużyty
olej / tłuszcz?

przez firmę
jest odbierany
przez osobę
prywatną

dzieje się ze
zużytym olejem /
tłuszczem?

restauracji
znajduje się
separator
tłuszczów?

19

Wnioski
- Większość restauratorów używa olejów / tłuszczów roślinnych, w tym frytury.
- Oleje posmażalnicze są zazwyczaj wymieniane raz w tygodniu lub częściej,
ale nadal można spotkać punkty gastronomiczne gdzie olej wymieniany jest
rzadziej niż raz w tygodniu. Na szczęście dla konsumentów ilość takich miejsc
systematycznie spada.
- Zwykle

oleje / tłuszcze

posmażalnicze

są

składowane

w

osobnych

pojemnikach i odbierane przez firmy, które je utylizują lub przerabiają na oleje
opałowe. Jednakże w kilku przypadkach przyznano się do wylewania oleju
do kanalizacji ściekowej lub burzowej.
- Z roku na rok świadomość restauratorów co dzieje się ze zużytym olejem
rośnie, chociaż istnieje grupa osób, która pozostaje obojętna na ten problem.
- W nowo wybudowanych i całorocznych barach znajdują się separatory
tłuszczów, zmywarki do naczyń oraz rozdrabniacze odpadów w zlewach.
Jednak większość punktów gastronomicznych, które odwiedzono, ma
charakter sezonowy, a potrawy są tam serwowane w tekturowych lub
plastikowych naczyniach, przez co problem zmywarek czy rozdrabniaczy ich
nie dotyczy.

Kompostowanie
Celem

działań

posmażalniczych

na

było

zbadanie

pryzmie

możliwości

kompostowej

oraz

utylizacji
ich

olejów / tłuszczów

wpływ

na

warunki

kompostowania.
Nad całością badań czuwał dr Stanisław Cytawa, Główny Technolog
Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Swarzewo”.
Zebrano około 100 litrów olejów i tłuszczów posmażalniczych z okolicznych
punktów gastronomicznych. Następnie dodano go do pryzmy kompostowej,
składającej się ze „skratek”, czyli odpadów zatrzymanych na kracie wlotowej
od oczyszczalni.

20

Pryzmę tę podzielono na 4 sektory: do
pierwszych trzech dodano równe ilości zużytego
oleju, a sektor czwarty był obszarem kontrolnym.
(Rys. 5 i 6)

Rysunek 5. Wylewanie zużytego oleju na
pryzmę kompostową

Rysunek 6. Podział pryzmy kompostowej na sektory

Po zadozowaniu oleju pryzma została
przerzucona

w

celu

dokładnego

wymieszania oleju z kompostem (Rys. 8)

Rysunek 7. Pryzma kompostowa po wymieszaniu z olejem

Rysunek 8. Przerzucanie pryzmy kompostowej
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Wpływ oleju na kompostowanie sprawdzano mierząc temperaturę w każdym
z sektorów na wysokości 1 m oraz 0,3 m, przez kilka kolejnych dni.

Rysunek 9. Pomiar temperatury wewnątrz pryzmy

Pomiary zostały porównane i przedstawione na Wykresach nr 6 i 7.
Temperatura kompostu na wysokości 1m
punkt 1
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punkt 4
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Wykres 6. Zmiany temparatury wewnątrz pryzmy mierzone na wysokości 1 m
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Temperatura kompostu na wysokości 0,3m
punkt 1

punkt 2

punkt 3

punkt 4
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Wykres 7. Zmiany temperatury pryzmy mierzone na wysokości 0,3 m

Jak widać na powyższych wykresach, temperatura wewnątrz pryzmy wzrosła
do prawie 80o C już po około 30 h od dodania oleju do kompostu. Jest to bardzo
korzystne dla efektywności kompostowania (w tym wypadku skratek) oraz pozwala
na utylizację zużytego oleju, nawet tego najgorszej jakości, nie nadającego się
do przerobu na olej opałowy czy biopaliwo.

Wnioski
Dodawanie oleju posmażalniczego do pryzmy kompostowej:
•

podwyższa temperaturę wewnątrz pryzmy, co przyczynia się do likwidacji
części mikroorganizmów chorobotwórczych, głównie bakterii;

•

pozwala na utylizację odpadu uciążliwego, jakim jest zużyty olej;

•

poprawia cechy organoleptyczne oraz strukturę (zwiększa sypkość) pryzmy.

23

PROJEKT 3.
Inwentaryzacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń rzek:
Czarnej Wdy, Karwianki i Płutnicy
Skład zespołu
Łukasz Czapla
Liliana Czepułkowska
Marlena Gronowska
Daria Hołownia
Irmina Kwiatkowska
Małgorzata Langowska
Aleksandra Miszkiel
Magdalena Miszkiel
Ewa Rusin
Filip Szyler (kierownik projektu)

Wstęp
Podczas Letniego Obozu Naukowego „Zatoka Pucka 2007” studenci
z Naukowego Koła Chemików w ramach projektu „Inwentaryzacja potencjalnych
źródeł zanieczyszczeń rzek: Czarnej Wdy, Karwianki i Płutnicy” zajęli się kontynuacją
i podsumowaniem badań zapoczątkowanych podczas Letniego Obozu NKCh
w 2006 r. przez Grupę Wodną. Celem tegorocznych badań była ocena stanu rzek
oraz obszaru ich zlewni pod względem potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Zakres badań
W roku 2006 NKCh przebadało jakość wody na prawie całej długości Czarnej
Wdy (bez źródlisk). W bieżącym roku studenci objęli zakresem swojej działalności
rzeki: Czarna Wda, Karwianka i Płutnica od ich źródeł do ujść, skupiając się na
wizualno - zapachowej ocenie ich stanu, a także na wykryciu wszelkich nielegalnych
dopływów.
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Metodyka badawcza
Uczestnicy obozu zostali podzieleni na podgrupy, którym następnie przydzielono
określone odcinki badanych rzek. Studenci penetrowali dane sektory pieszo,
analizując wizualnie i zapachowo stan wody oraz okolic rzek, dokumentując
znalezione potencjalne źródła zanieczyszczeń przy pomocy aparatu fotograficznego.
Sprawdzono także stan dopływów w niewielkiej odległości od głównego koryta.
Zaobserwowane źródła zanieczyszczeń zaklasyfikowano następnie do jednej
z trzech grup:
¾ punktowych,
¾ obszarowych,
¾ rozproszonych.
Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w ubiegłym roku dla rzeki
Czarnej Wdy.

Wyniki
Rzeka Czarna Wda
Rzeka Czarna Wda bierze swój początek w okolicy miejscowości Trzy Młyny
i Lisewo, przepływa w okolicy miejscowości: Ameryka, Kolonia Kaczyniec, Kolonia
Czarny Młyn, Jastrzębia Góra i uchodzi do Morza Bałtyckiego w okolicy Ostrowa.
Ma długość ok. 20 km (w przybliżeniu), zaś szerokość koryta waha się w granicach
od 1,5 m do 3 m. Głębokość nie przekracza 0,5 m. Na odcinku od Jastrzębiej Góry
do ujścia, rzeka zabezpieczona jest obustronnie wałami przeciwpowodziowymi.
Roślinność porastającą brzegi stanowią głównie: tatarak, trawy i krzewy. W korycie
rzeki występuje roślinność wodna typowa dla rzek tego obszaru. Okolice źródlisk są
podmokłe, porośnięte lasem liściastym i roślinnością bagienną. Przedstawicielami
fauny zamieszkującej brzegi rzeki są: owady, pajęczaki, ślimaki, jaszczurki, drobne
ptactwo oraz gryzonie.
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Potencjalne źródła zanieczyszczeń:
Punktowe
–

–

okolice źródlisk
•

ujścia stawów rybnych (dwie hodowle w miejscowości Trzy Młyny),

•

wodopoje dla zwierząt hodowlanych,

•

dzikie wysypiska śmieci – głównie odpady budowlane (gruz).

środkowy bieg rzeki
•

liczne dopływy rowów melioracyjnych (zanieczyszczenia z pól i pastwisk),

•

odpływy z oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze i Kłaninie,

•

teren budowy w okolicy Jastrzębiej Góry,

•

znajdujące

się

w

pobliżu

rzeki

campingi

i

domki

letniskowe

(nie zaobserwowano obecności nielegalnych odpływów),
•
–

dzikie wysypiska śmieci.

okolice ujścia
•

rowy melioracyjne,

•

nielegalne parkingi leśne.

Obszarowe
–

w całym biegu rzeki
•

pastwiska o różnym stopniu wykorzystania.

Rozproszone
–

w całym biegu rzeki
•

liczne śmieci: puszki, butelki po napojach, worki foliowe, kanistry, sprzęt
AGD.

Rysunek 11. Pływające odpady (na zdjęciu kanister) jako
rozproszone źródło zanieczyszczeń

Rysunek 10. Dzikie wysypiska śmieci jako punktowe
źródło zanieczyszczeń
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Rzeka Karwianka
Rzeka dzieli się na dwie odnogi:
¾ Kanał Karwianka,
¾ odcinek Karwia - Dębki.
Ponieważ rzeka przepływa przez teren silnie zmeliorowany, określenie jej
głównego biegu jest umowne. Odcinek Karwia - Dębki, bierze swoje źródło
w Karwieńskich Błotach, natomiast Kanał Karwianka rozpoczyna się w okolicy
miejscowości Sławoszynko. W okolicy miejscowości Karwia obie odnogi spotykają
się i wspólnie uchodzą do Bałtyku. Długość rzeki to ok. 10 km, zaś szerokość koryta
to ok. 5 m, zarówno w części uregulowanej, jak i naturalnej. Głębokość
nie przekracza 0,5 m. Kanał Karwianka jest uregulowany i przystosowany do
pełnienia funkcji rekreacyjnych. Na florę składają się głównie: pałki wodne, tatarak
oraz rzęsa wodna. Na brzegach można spotkać pojedyncze drzewa. Wzdłuż całej
długości rzeki są zlokalizowane pastwiska, jedynie ujście położone jest w lesie
iglastym. Faunę reprezentują: owady, pajęczaki, drobne płazy, gryzonie i ptactwo
wodne.

Potencjalne źródła zanieczyszczeń:
Punktowe
–

okolice źródlisk
•

–

rura odpływowa od budynku mieszkalnego.

środkowy bieg rzeki
•

rowy melioracyjne,

•

budynki mieszkalne znajdujące się w pobliżu rzeki – duża ilość rur
odpływowych,

•
–

dzikie wysypiska śmieci.

okolice ujścia
•

prawdopodobne odpływy ścieków komunalnych z pobliskich gospodarstw
domowych

Obszarowe
–

w całym biegu rzeki
•

pastwiska o różnym stopniu wykorzystania.
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Rozproszone
–

w całym biegu rzeki
•

liczne śmieci: puszki, butelki po napojach, worki foliowe, kanistry.

Rysunek 13. Wylot kanału odwadniającego pobliską drogę

Rysunek 12. Rura odpływowa z jednego z okolicznych budynków

Rzeka Płutnica
Rzeka bierze prawdopodobnie swój początek w okolicy miejscowości Kolonia
Kaczyniec – nie jest jednoznacznie ustalone, czy stanowi dopływ czy odpływ Czarnej
Wdy. Oficjalnie za źródło Płutnicy uważa się staw w okolicach miejscowości
Starzyński Dwór. Rzeka przepływa w dolinie pomiędzy Starzyńskim Dworem,
a miejscowością Łebcz, tworząc dość rozległe i gęsto zarośnięte tereny podmokłe,
które kiedyś były zmeliorowane rowami. Obecny stan rzeki nie pozwala
na jednoznaczne wytyczenie jej głównego nurtu w tych okolicach. Koryto daje się
wyodrębnić dopiero w dalszym biegu rzeki, w dolince pomiędzy miejscowością
Werblinia, a miejscowością Łebcz - Zele. Płutnica uchodzi do Zatoki Puckiej
w okolicach pomiędzy Puckiem a miejscowością Gnieżdżewo. Długość rzeki wynosi
ok. 9 km, jej szerokość ok. 3 m, zaś głębokość nie przekracza 0,5 m. Florę stanowią:
pałka wodna, tatarak, rzęsa wodna, grążel oraz typowo bagienna roślinność.
Prawdopodobne źródliska porośnięte są gęstym lasem. Przedstawicielami fauny są:
owady, pajęczaki, żaby, jaszczurki, gryzonie oraz ptactwo wodne.
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Potencjalne źródła zanieczyszczeń:
Punktowe
–

okolice źródlisk
•

–

–

liczne dzikie wysypiska (głównie gruzowiska).

środkowy bieg rzeki
•

liczne rowy melioracyjne,

•

duża ilość rur odpływowych,

•

nieliczne dzikie wysypiska śmieci.

okolice ujścia
•

rury odpływowe,

•

nieliczne dzikie wysypiska.

Obszarowe
–

w całym biegu rzeki
•

pastwiska o różnym stopniu wykorzystania.

Rozproszone
–

w całym biegu rzeki
•

liczne śmieci (puszki, butelki po napojach, worki foliowe, kanistry).

Rysunek 15. Zarośnięte brzegi Płutnicy

Rysunek 14. Plama oleju na powierzchni wody
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Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań są alarmujące. Na brzegach badanych
trzech rzek znaleziono liczne potencjalne źródła zanieczyszczeń. Choć stan ogólny
nie jest zły, to w porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano widoczne
pogorszenie. Jeśli ta niepokojąca tendencja nie ulegnie zmianie, można obawiać się,
że za kilka lat zwiększający się poziom zanieczyszczeń będzie stanowić zagrożenie
dla regionalnego ekosystemu okolic Władysławowa I Jastrzębiej Góry.

PROJEKT 4.
Poszukiwanie optymalnego składu mieszanki wyjściowej
do kompostowania
Skład zespołu
Bartosz Dębski
Irmina Kwiatkowska (kierownik projektu)
Małgorzata Langowska
Tomasz Mączka
Aleksandra Miszkiel
Filip Szyler
Nadzór techniczny: dr Stanisław Cytawa - Główny Technolog GOS w Swarzewie

Wstęp
Na Letnim Obozie Naukowym „Zatoka Pucka 2007” studenci z Naukowego
Koła Chemików, w ramach projektu współpracy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków
w Swarzewie, zajęli się badaniem mieszanin kompostowych. Wszystkie prace
wykonywane były pod kierunkiem dr Stanisława Cytawy. Celem było znalezienie
optymalnego składu mieszaniny do kompostowania.
Do procesu kompostowania nie można zastosować 100% osadu czynnego,
gdyż jest on zbyt gęsty, w konsekwencji czego kompostowanie, będące procesem
tlenowym, jest mało efektywne. By zwiększyć wydajność, dodaje się do osadu
czynnego różnego rodzaju komponentów, dzięki którym mieszanka ma mniejszy
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ciężar właściwy - jest mniej zbita, zwiększa się powierzchnia napowietrzania,
a dotlenione mikroorganizmy efektywniej przeprowadzają proces kompostowania.
Dobra mieszanka kompostowa musi spełniać dwa podstawowe warunki:
¾ ułamek zawartości osadu w całkowitej masie mieszaniny powinien być jak
najwyższy - efektywność procesu kompostowania zależy od ilości (oraz
jakości) osadu czynnego,
¾ najlepsze mieszaniny do kompostowania mają gęstość w zakresie
0,7 - 0,8 kg/dm3 (dowiedzione empirycznie).

Zakres badań
Zakres

prowadzonych

badań

obejmował

przetestowanie:

słomy,

zrębek

drewnianych, trawy, jako komponentów mieszanki do kompostowania wobec stopnia
uwodnienia osadu czynnego wynoszącego: 87%, 88%, 89%, 90%.

Metodyka badawcza
Sporządzono

mieszanki

osadu

czynnego

z

poszczególnymi

komponentami

w różnych proporcjach, po czym obliczano gęstość otrzymanej mieszaniny.
Etap I: wyznaczenie gęstości osadu
W celu wyznaczenia gęstości stosowanego osadu, należało wypełnić nim wiadro
o określonej objętości i zważyć je. Ciężar właściwy osadu wyznaczało się z ogólnego
wzoru: masa / objętość = gęstość
Etap II: wyznaczenie gęstości mieszanki
Aby wyznaczyć gęstość mieszanki do kompostowania, należało zmieszać określoną
masę komponentu z określoną masą osadu, tak by konsystencja powstałej
mieszanki była w miarę jednorodna. Następnie, analogicznie do etapu I, wyznaczało
się gęstość mieszanki przy pomocy wiadra i wagi.
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Etap III: przeliczenie proporcji na 1 kg komponentu
O ile wyznaczona w etapie II gęstość mieszanki mieściła się okolicach podanego
przez dr Cytawę zakresu (0,55 - 0,65 kg/dm3), wynik zostawał zarejestrowany
i wówczas należało przeliczyć proporcje komponent / osad czynny na 1 kg
komponentu. Jeśli gęstość mieszanki nie była satysfakcjonująca, studenci zmieniali
proporcje w takim kierunku, by gęstość zbliżała się do prawidłowej.
Etap IV: pomiar stopnia uwodnienia osadu
By uzyskane podczas pomiarów wyniki były wiarygodne, należało znać stopień
uwodnienia osadu, na podstawie którego były sporządzane dane mieszanki. Pomiar
stopnia uwodnienia wykonywany był na wyparce obrotowej.

Rysunek 16. Przygotowanie osadu do badań

Rysunek 17. Układanie pryzmy kompostowej
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Wyniki
Osad o uwodnieniu 87%:
Masa

Masa

Masa

Masa

Masa

Gęstość

20 dm3

dodanej

dodanych

dodanej

20 dm3

uzyskanej

osadu

słomy

zrębek

trawy

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

13
13

4
1

13

2

mieszanki mieszanki
[kg]

[kg/dm3]

9

0,45

5,5

0,28

12

0,6

13

0,5

10

0,5

13

0,25

12

0,6

13

0,65

12

0,6

13

1

13

2

Słoma:
ρ=0,6 kg/dm3

na 1 kg - 52 kg osadu

Trawa:
ρ =0,65 kg/dm3

1 kg – 6,5 kg osadu

Zrębki:
ρ = 0,65 kg/dm3

1 kg – 13 kg osadu
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Osad o uwodnieniu 88%:
Masa

Masa

Masa

Masa

Masa

Gęstość

20 dm3

dodanej

dodanych

dodanej

20 dm3

uzyskanej

osadu

słomy

zrębek

trawy

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

12
12

mieszanki mieszanki
[kg]

[kg/dm3]

1

9

0,45

0,25

11,4

0,57

12

1

12

0,6

12

2

12,2

0,61

12

3

12,5

0,65

12,4

0,62

12

1

Słoma:
ρ =0,57 kg/dm3

na 1 kg – 48 kg osadu

Trawa:
ρ =0,62 kg/dm3

1 kg – 12 kg osadu

Zrębki:
ρ = 0,65 kg/dm3

1 kg – 4 kg osadu
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Osad o uwodnieniu 89%:
Masa

Masa

Masa

Masa

Masa

Gęstość

20 dm3

dodanej

dodanych

dodanej

20 dm3

uzyskanej

osadu

słomy

zrębek

trawy

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

12
12

mieszanki mieszanki
[kg]

[kg/dm3]

0,25

10

0,5

0,5

11

0,55

12

2

13

0,65

12

3

12,5

0,65

12

1

12

0,6

12

2

11,5

0,6

Słoma:
ρ =0,55 kg/dm3

na 1 kg – 24 kg osadu

Trawa:
ρ =0,6 kg/dm3

1 kg – 12 kg osadu

Zrębki:
ρ = 0,65 kg/dm3

1 kg – 6 kg osadu
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Osad o uwodnieniu 90%:
Masa

Masa

Masa

Masa

Masa

Gęstość

20 dm3

dodanej

dodanych

dodanej

20 dm3

uzyskanej

osadu

słomy

zrębek

trawy

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

mieszanki mieszanki
[kg]

[kg/dm3]

11

2

12

0,6

11

3

11,5

0,6

11

1

10,5

0,55

11

1,5

10

0,5

11

2

10

0,5

11

2,5

9,5

0,5

11

3

8,5

0,45

11

2 (mokra)

12

0,6

11

4 (mokra)

13,5

0,65

11

0,5

11

0,55

(sucha)
Słoma:
ρ =0,55 kg/dm3

na 1 kg – 11 kg osadu

Zrębki:
ρ = 0,6 kg/dm3

1 kg – 5,5 kg osadu

Trawa mokra:
ρ =0,65 kg/dm3

1 kg – 2,75 kg osadu

Trawa sucha:
ρ =0,55 kg/dm3

1 kg – 22 kg osadu
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Ilość osadu przypadająca na 1 kg dodatku:
Słoma:
Gęstość
mieszanki

Uwodnienie Masa osadu
osadu %

[kg]

0,6

87

52

0,57

88

48

0,55

89

24

0,55

90

11

[kg/dm3]

Zrębki:
Gęstość
mieszanki

Uwodnienie Masa osadu
osadu %

[kg]

0,65

87

13

0,65

88

4

0,65

89

6

0,65

90

6

[kg/dm3]

Trawa:
Gęstość

Uwodnienie

Masa osadu

osadu %

[kg]

0,65

87

6,5

0,62

88

12

0,6

89

12

0,65 (mokra)

90

2,75

0,55 (sucha)

90

22

mieszanki
[kg/dm3]
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Wnioski
Studentom

nie

udało

się

osiągnąć

optymalnej

gęstości

mieszanki

kompostowej dla żadnego z podanych komponentów.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż najlepsze wyniki jako
dodatek

do

wyjściowej

mieszanki

kompostującej

daje

słoma – dla

osadu

o uwodnieniu 87% można dodać aż 52 kg osadu czynnego na 1 kg słomy, by
uzyskać gęstość mieszanki 0,6 kg/dm3.
Dla osadu o uwodnieniu 88% słoma wydaje się również najlepsza, choć
gęstość mieszanki spada już znacznie (0,57 kg/dm3). Dobry wynik dla tego
uwodnienia daje również trawa – przy gęstości 0,62 kg/dm3 można dodać 12 kg
osadu na 1 kg trawy.
Dla osadu o uwodnieniu 89% wnioski są podobne jak dla 88% - trawa
uzyskuje lepszą od słomy gęstość (0,6 kg/dm3 - trawa, 0,55 kg/dm3 - słoma), lecz
na 1 kg trawy dodać można jedynie 12 kg osadu, zaś na 1 kg słomy – 24 kg.
Przy osadzie o uwodnieniu 90% sytuacja nieco się zmienia: najbardziej
optymalne wydaje się być dodanie suchej trawy jako komponentu – na 1 kg osadu
można domieszać 22 kg osadu przy gęstości 0,55 kg/dm3. Dla słomy wynik ten jest
o połowę niższy: można dodać 11 kg osadu przy tej samej gęstości mieszanki.
Próby zastosowania zrębek drewnianych jako dodatku do mieszanki
kompostowej dały najgorsze rezultaty spośród testowanych komponentów. Mimo
uzyskiwania względnie dobrej gęstości (0,65 kg/dm3), proporcje zrębek do osadu
czynnego były mało zadowalające.
Nie wydaje się by zrębki miały praktyczne zastosowanie w mieszaninach
kompostowych,

w

przeciwieństwie

do

słomy

oraz

suchej

trawy,

które

w przeprowadzonych badaniach dały obiecujące rezultaty.
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PROJEKT 5.
Wyrobiska porefulacyjne
Skład zespołu
Łukasz Czapla
Magdalena Czarnecka
Marlena Gronowska
Daria Hołownia
Aleksandra Miszkiel
Magdalena Miszkiel (kierownik projektu)
Dominika Żółtowska
Pomoc techniczna:
Emilia Hupka
Adam Treder

Wstęp
Podczas Letniego Obozu Naukowego Koła Chemików „Zatoka Pucka 2007”
studenci w ramach projektu „Wyrobiska porefulacyjne” zajęli się kontynuacją
i podsumowaniem badań zapoczątkowanych w 2004 r. przez Grupę Wodną. Celem
badań była ocena odczynu, temperatury i stężenia tlenu w wodzie w rowach
porefulacyjnych Zatoki Puckiej w stosunku do wyników uzyskanych na poprzednich
obozach. Według założeń projektowych, w ciągu kilku lat po zakończeniu refulacji
Półwyspu Helskiego od strony Zatoki, miały tam zostać wykonane prace
rekultywacyjne w celu przywrócenia środowiska wodnego do stanu sprzed
rozpoczęcia refulacji. Badania przeprowadzone na Letnim Obozie 2007 miały na celu
ustalenie, w jakim stopniu środowisko wodne wróciło do stanu naturalnego po
12 latach od zakończenia refulacji.
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Rys historyczny
Wyrobiska porefulacyjne powstały w wyniku czerpania piasku z Zatoki Puckiej
w celu sztucznego zasilania brzegu Półwyspu Helskiego po serii silnych sztormów
na przełomie lat 1988 - 1989. Powstałe wtedy zniszczenia brzegu Półwyspu
Helskiego od strony morza stworzyły niebezpieczeństwo jego przerwania. Dlatego
na mocy uchwały KERM nr 101/89 podjęto decyzję o refulacji uszkodzonych
brzegów piaskiem czerpanym z dna Zatoki Puckiej. Obszary poboru zostały
wyznaczone w płytkowodnej strefie zatoki (od 0 do 2 m) na odcinku Władysławowo Kuźnica - Jastarnia.
W przyjętym projekcie prac czerpalnych założono, że wyrobiska refulacyjne
nie przekroczą głębokości naturalnych zagłębień Zatoki Puckiej, z których
najgłębsze, Jama Kuźnicka, ma 7 m. Z niewiadomych przyczyn założenia projektowe
nie zostały spełnione i okazało się, że doły osiągnęły od 8 do 14 m głębokości i są
tworami silnie antropogenicznymi.
W 2003 roku Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni
przeprowadził badania nad wyrobiskiem porefulacyjnym „Kuźnica II”, w tym badania
geologiczne dotyczące wydzielenia typów osadów, ich granulometrii i rozkładu
statystycznych wskaźników uziarnienia. Zaobserwowano skutki silnego procesu
amonifikacji, przebieg procesu denitryfikacji, silną degradację biogenów.

Zakres badań
W ciągu czteroletnich badań NKCh przebadało trzy spośród pięciu wyrobisk
porefulacyjnych Zatoki Puckiej (Rys. 18): Małe Morze (zwane też wyrobiskiem
Władysławowskim), Chałupy oraz Kuźnica I, a także, dla porównania, największe
naturalne zagłębienie Zatoki Puckiej - Jamę Kuźnicką. Dzięki zastosowaniu
lokalizatora GPS znane jest dokładne położenie miejsc, w których zostały pobrane
próby (Rys. 19), a to umożliwiło powtórne zbadanie tych samych miejsc w kolejnych
latach.
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Rysunek 18. Lokalizacja wyrobisk piasku pobieranego z Zatoki Puckiej w latach 1989-1995. Źródło:’Przyrodnicza waloryzacja
morskich części obszarów chronionych’ HELCOM BSPA woj.pom. cz.3, Pod redakcją Lidii Kruk – Dowgiałło,Gdynia 2000” ’

Rysunek 19. Położenie badanych wyrobisk
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Metodyka badawcza
Badania zostały przeprowadzone z pokładu jachtu „Alerto” (keczy gaflowej –
Rys. 20),

o zanurzeniu

około

0,2 m,

pozwalającym

na

wpłynięcie

jachtu

w płytkowodne okolice wyrobisk. Po odszukaniu najgłębszego miejsca na wyrobisku
pobrano za pomocą aparatu Ruttnera próbki wody co 1 m głębokości. Razem
z aparatem Ruttnera na daną głębokość spuszczana była elektroda tlenowa do
pomiaru stężenia tlenu. Wydobyte na powierzchnię próbki zbadano pod względem
temperatury i pH. W skład aparatury pomiarowej wchodził: Elmetron, akumulator
oraz elektrody (Rys. 21, 22, 23).

Rysunek 21. Jednostka badawcza s/y Alerto

Rysunek 20. Elmetron z elektrodą pH do mierzenia
odczynu wody

Rysunek 232. Sonda tlenowa

Rysunek 22. Aparat Ruttnera służacy do poborów prób
wody z różnych głębokości
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Wyniki
Wyniki badania temperatury wody przedstawiono na Wykresie 8.

Wykres 8. Zmiany temparatury wody wraz z głębokością

Z powyższego wykresu można zauważyć, że temperatura stopniowo spada
wraz z głębokością, co jest zjawiskiem naturalnym zważywszy na fakt, że dociera
tam mniej energii słonecznej. Na dużej głębokości (w porównaniu do naturalnych
zagłębień Zatoki) wyrobiska Kuźnica I temperatura jest zdecydowanie niższa ze
względu na obecność grubej warstwy zalegającego mułu (fakt stwierdzony przez
nurka 25.07.2006 r.), który całkowicie odcina dostęp światła słonecznego. Pomiar
temperatury w wyrobisku Chałupy z dnia 28.08.2004 r. odbiega od reszty, gdyż był
przeprowadzony miesiąc później niż pozostałe, gdy woda w Bałtyku jest już
zimniejsza ze względu na chłodniejszą pogodę oraz występowanie sztormów silnie
mieszających wodę.
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Wyniki badań pH przedstawiono na Wykresie 9.

Wykres 9. Zmiany odczynu wody wraz z głębokością

Analiza zmian odczynu wody wraz z głębokością wyraźnie pokazuje, że im
bliżej dna, tym bardziej kwaśne środowisko. Wynika to z obecności wydzielającego
się przy dnie siarkowodoru o ostrym, charakterystycznym zapachu rozpoznawalnym
po wydobyciu na powierzchnię sondy głębokościowej bądź aparatu Ruttnera.
Zasadowe pH wody w Zatoce może być spowodowane obecnością związków azotu,
które ulegają procesom anaerobowym.
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Wyniki badań zawartości tlenu przedstawiono na Wykresie 10.

Wykres 10. Zmiany zawartości stężenia tlenu wraz z głębokością

Analiza zmian zawartości tlenu w wodzie wraz z głębokością przeprowadzona
w latach 2004-2007 wykazuje, że wraz z głębokością zawartość tlenu spada.
Początkowo odbywa się to stopniowo, zaś po przekroczeniu granicy 7m (głębokości
maksymalnej naturalnych zagłębień Zatoki Puckiej) spadek staje się gwałtowny. Przy
samym dnie znajduje się warstwa mułu (co daje się zaobserwować po wydobyciu
próbki znad dna w celu określenia jej odczynu pH), a zawartość tlenu osiąga wartość
bliską 0 (środowisko beztlenowe).
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Wnioski
Przeprowadzone badania dowodzą, że warunki środowiska wodnego
w wyrobiskach porefulacyjnych odbiegają warunków występujących w naturalnych
zagłębieniach Zatoki - zawartość tlenu, pH, temperatura, obecność warstwy mułu
przy dnie. Po 12 latach od zakończenia refulacji nie udało się zatem osiągnąć
założonego w projekcie prac czerpalnych, przywrócenia naturalnych warunków
środowiska wodnego. Co więcej, cykliczne badania ukazują, że stan w wyrobiskach
nie zmienia się. Pocieszającym może być jedynie fakt, że zarówno mieszkańcy
regionu jak i turyści nauczyli się nie tylko radzić sobie, ale także czerpać korzyści
z przeprowadzanej

refulacji.

Mieszkańcy

-

łowiąc

ryby

w

rejonach

dołów

porefulacyjnych, gdzie ze względu na dużą głębokość mogą stosować sieci
głębinowe (Rys. 24), turyści - wykorzystując rurociągi refulacyjne do opalania się
(Rys. 25).

Rysunek 25. Rejon wyrobiska "Małe Morze". Widoczne
oznaczenia głębinowych sieci rybackich

Rysunek 24. Wczasowicze żyjący w „symbiozie” z rurami
refulacyjnymi, Władysławowo, plaża od strony morza,
2005 r
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PROJEKT 6.
Symulanty rozlewów ropy naftowej
Skład zespołu
Kierownik projektu: Daria Hołownia
Studenci:
Łukasz Czapla,
Liliana Czepułkowska,
Marlena Gronowska,
Aleksandra Miszkiel,
Magdalena Miszkiel,
Ewa Rusin,
Filip Szyler,
Licealistka: Dominika Żółtowska.

Wstęp
W

dobie

gwałtownego

rozwoju

cywilizacyjnego

wystąpiło

ogromne

zapotrzebowanie na paliwa. Potężne tankowce przewożą miliardy ton ropy naftowej
rocznie. Niestety, czasem dochodzi do katastrof, w których statki te ulegają
uszkodzeniu. Katastrofy takie, z racji toksyczności przewożonego ładunku, są
realnym zagrożeniem dla ekosystemów mórz i oceanów.
Podczas rozlewu ropy naftowej następuje degradacja środowiska morskiego.
Zatrzymują się procesy fotosyntezy morskich roślin i rozmnażania się alg. Ryby
uciekają z zanieczyszczonych obszarów, a ich jaja obumierają. Ptasie pióra sklejone
przez oleistą ciecz tracą zdolności izolacyjne, więc setki osobników giną
z wyziębienia lub otrucia podczas prób oczyszczania piór. Narażone są wszystkie
organizmy żyjące w promieniu dziesiątek kilometrów od katastrofy, a pełna
odbudowa ekosystemu możliwa jest dopiero po dziesiątkach, a nawet setkach lat.
Dodatkowo, plaże pokryte są czarną mazią, tracąc swoje walory estetyczne.
Wszystkie te czynniki powodują nie tylko straty ekonomiczne dla zamieszkałej
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w okolicy ludności żyjącej z turystyki i rybołówstwa, ale również stanowią zagrożenie
dla zdrowia.
Aby powstrzymać zagładę biologiczną, niezmiernie ważna jest sprawna
reakcja dobrze wyszkolonych służb ratowniczych, podejmujących odpowiednie
działania: spalenia części ropy, aplikacji środków dyspergujących i zbierania ropy
z powierzchni przy pomocy specjalnych urządzeń, m.in. technikami adsorpcyjnymi.
Akcje takie mogą zakończyć się powodzeniem, ale potrzebne są okresowe ćwiczenia
w rzeczywistych warunkach na morzu. Przykładem takich ćwiczeń może być BALEX
DELTA 2006, gdzie wykorzystywano jako środek symulujący rozlewy ropy naftowej
ekspandowany perlit.
Podczas ćwiczeń wykorzystuje się symulanty, czyli nieszkodliwe dla
środowiska

substancje,

które

zachowują

się

jak

ciecz,

tworząc

zwartą

jednowarstwową plamę na powierzchni. Pożądane jest by symulant był tani, łatwo
dostępny, bardzo dobrze widoczny i by długo unosił się na wodzie. Do symulowania
rozlewów na Bałtyku wykorzystywano m.in. popcorn. Niestety, był on uciążliwy, gdyż
trzeba było go zbierać z plaż, a także wydziobywały go mewy.
Nowoczesnymi przykładami symulantów są substancje sypkie zawierające
duże ilości dwutlenku krzemu, które opadając na dno lub mieszając się z piaskiem
na plaży nie wprowadzają szkodliwych zmian do środowiska naturalnego. Są to
m.in. użyte w badaniach: perlit ekspandowany i mikrosfera.

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie, która z substancji: perlit
ekspandowany czy mikrosfera, ma lepsze cechy jako symulant rozlewisk ropy
naftowej. Podczas badania wizualnego sprawdzano jak długo symulanty utrzymywały
się na powierzchni wody tworząc zwartą, jednowarstwową plamę.

Charakterystyka użytych symulantów
Badaniom wizualnym poddane zostały dwie substancje: perlit ekspandowany
i mikrosfera. Obie, z racji dużej zawartości dwutlenku krzemu są obojętne dla
środowiska morskiego, gdyż mogą się wymieszać z piaskiem. Nie ma większego
problemu z dostępnością obu substancji na rynku, a ich ceny są przystępne.
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Mikrosfera jest produktem powstającym w elektrowniach opalanych węglem
kamiennym. Jest zawarta w popiołach lotnych i żużlach paleniskowych. Tworzy ją
lekka frakcja glinokrzemianów w kształcie miniaturowych banieczek, wypełnionych
azotem i dwutlenkiem węgla. W skali makroskopowej można wyobrazić ją sobie jako
piłeczki pingpongowe. Jej barwa jest lekko żółtawa.
Perlit jest minerałem, riolitowym szkliwem wulkanicznym, które powstaje
wskutek nagłego ochłodzenia lawy. Chemicznie jest to uwodniony kwaśny
glinokrzemian potasowo - sodowy zawierający także magnez, wapń i żelazo. Perlit
ekspandowany otrzymywany jest poprzez prażenie perlitu - minerału w temperaturze
950 - 1150º C, na skutek czego objętość ziaren zwiększa się od 5 do 20 razy.
Struktura takiego perlitu jest porowata i przypomina pokruszony pumeks o barwie
śnieżno - białej.

Lokalizacja rozlewisk i metodyka badań
Badania symulacji rozlewisk przeprowadzane były na Zatoce Puckiej
w okolicach Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Swarzewo”. Podczas badań używano
jachtów żaglowych typu „Puck” oraz keczy gaflowej „Drużyna”.
By można było wyciągnąć wnioski z zachowania się symulantów, obserwacje
prowadzono

przy

różnych

warunkach

pogodowych.

Dominującym

czynnikiem

branym

uwagę

pod

Ze względu

na

była

siła

wiatru.

bezpieczeństwo

załogi,

badania prowadzono tylko przy sile wiatru
2, 3 i 4 stopniach w skali Beauforta.
Określenie

siły

na podstawie

wiatru

odbywało

internetowych

się

prognoz

pogody oraz wielkości fal na wodzie,
zgodnie

z zasadami

Rysunek 26. Rozsypanie symulanta no powierzchnię wody

przyjętymi

w żeglarstwie.
Po wypłynięciu na Zatokę, w miejscu wolnym od innych jednostek pływających
oraz wystających z powierzchni wody przeszkód (flagi oznaczające sieci rybackie),
substancje były wysypywane. „Plamy” tworzone były z około jednego litra symulanta
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w dwojaki sposób. Usypywała je osoba unosząca się w kole ratunkowym
na powierzchni wody bądź wysypywane były bezpośrednio z pokładu łodzi (Rys. 26),
w zależności od warunków pogodowych.
Następnie tworzono dokumentację fotograficzną, rejestrując czasy wykonania
poszczególnych zdjęć, mierzone od momentu wysypania materiału na powierzchnię
wody. Jednocześnie odnotowywano inne uwagi mające jakiekolwiek znaczenie dla
otrzymanych wyników, jak na przykład, otarcie się „plamy” o burtę łodzi.

DZIEŃ

SIŁA WIATRU
[ºB]

STAN MORZA

1

2

niewielkie fale, brak piany,

2

3

małe fale, brak piany,
średnie fale, na grzbietach których tworzy się

3

4

piana, słychać plusk wody uderzającej o burtę.
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Wyniki
Dzień 1. Wiatr 2º B:
● MIKROSFERA - po 5 min. „plama” lekko się rozmywa i częściowo tonie, jest
dobrze widoczna. Po 15 min. na wodzie unosi się cienka warstwa symulanta
(Rys. 27, 28 i 29).

Rysunek 28. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
tuż po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 27. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
5 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 29. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
15 minut po rozsypaniu na powierzchni wody
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● PERLIT - w wyniku uderzenia o burtę „plama” perlitowa lekko się rozciąga,
aczkolwiek nawet po 20 min. ciągle jest dobrze widoczna i unosi się na wodzie. Jego
konsystencja przypomina pianę morską (Rys. 30, 31 i 32).

Rysunek 32. Perlit jako symulant ropy naftowej,
tuż po rozsypaniu na powierzchnie wody

Rysunek 31. Perlit jako symulant ropy naftowej,
5 minut od rozsypania na powierzchnię wody

Rysunek 30. Perlit jako symulant ropy naftowej,
20 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody
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Dzień 2. Wiatr 3º B.
● MIKROSFERA - po 10 min. połowa „plamy” zaczyna tonąć lecz ciągle jest
widoczna. Po 40 min. większa część symulanta tonie (Rys. 34, 35 i 36).

Rysunek 34. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
tuż po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 33. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
10 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 35. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
40 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody
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● PERLIT - już po 10 min. perlit jest bardzo rozmyty i słabo widoczny. Po 20 min. na
wodzie unoszą się cienkie „nitki” symulanta (Rys. 36, 37 i 38).

Rysunek 37. Perlit jako symulant ropy naftowej,
2 minuty po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 36. Perlit jako symulant ropy naftowej,
10 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 38. Perlit jako symulant ropy naftowej,
20 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody
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Dzień 3. Wiatr 4º B.
● MIKROSFERA - od momentu wysypania „plama” zaczyna się rozmywać. Po ok.
5 min. zaczyna silnie tonąć, a po ok. 20 min. większość symulanta jest tuż pod
powierzchnią wody, mimo to ciągle jest dobrze widoczny (Rys 40, 41 i 42).

Rysunek39. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
1 min. po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek40. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
5 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 39. Mikrosfera jako symulant ropy naftowej,
20 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody
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● PERLIT - po ok. 3 min. „plama” jest już bardzo rozmyta, po 5 min. niewielka część
zaczyna tonąć, a po 10 min. ciężko z odległości odróżnić symulanta od piany
morskiej (Rys. 43, 44 i 45).

Rysunek 41. Perlit jako symulant ropy naftowej,
3 minuty po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 40. Perlit jako symulant ropy naftowej,
5 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

Rysunek 42. Perlit jako symulant ropy naftowej,
10 minut po rozsypaniu na powierzchnię wody

56

Podsumowanie
Obie badane substancje są łatwo dostępne, stosunkowo tanie, oraz są
obojętne dla środowiska mórz i oceanów.
Mikrosfera miała zwartą strukturę tworząc jednowarstwową plamę unoszącą
się na powierzchni nawet do ok. 30 min., przy sile wiatru wynoszącej 2 stopnie
Beauforta. Widoczna była większa tendencja do tonięcia niż rozmywania się. Przy
wietrze, którego siła wynosiła 4 stopnie Beauforta, czas unoszenia się na wodzie
diametralnie się skrócił do około 10 min. Najbardziej prawdopodobną przyczyną
tonięcia

mikrosfery

z glinokrzemianów

jest
ocierając

jej
się

delikatna
o

struktura.

siebie

traciły

Miniaturowe
szczelność.

„piłeczki”
Natomiast

niepodważalną zaletą mikrosfery jest jej bardzo dobra widoczność.
Perlit zdecydowanie dłużej unosił się na powierzchni, ale przy silnym wietrze
bardzo łatwo się rozmywał. Ma on zdecydowanie bardziej wytrzymałą strukturę
od mikrosfery. Minusem jest jego śnieżnobiały kolor, gdyż przy wietrze powyżej 3˚ B
do złudzenia przypomina pianę morską.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie dobrej widoczności mikrosfery i silnej
struktury perlitu, zatem wskazane są prace związane z zabarwieniem perlitu na
bardziej widoczny kolor.
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PROJEKT 7.
Mapa zapachowa okolic Grupowej Oczyszczalni Ścieków
w Swarzewie
Skład zespołu
- Łukasz Czapla
- Liliana Czepułkowska
- Daria Hołownia (kierownik zespołu)
- Marlena Gronowska
- Irmina Kwiatkowska
- Małgorzata Langowska
- Aleksandra Miszkiel
- Magdalena Miszkiel
- Ewa Rusin
- Filip Szyler

Cel Badań
Celem badań była ocena uciążliwości Grupowej Oczyszczalni Ścieków
"Swarzewo". GOS jest zlokalizowana w pobliżu miejscowości Swarzewo nad Zatoką
Pucką i obsługuje teren od Pucka po Władysławowo.
Zespół badaczy NKCh zajął się rozprzestrzenianiem przykrych zapachów
w okolicy oczyszczalni. Zapachy te powstają w procesie kompostowania osadu
nadmiernego, gdy zachodzą niekontrolowane i niepożądane procesy gnicia, a ich
intensywność się zwiększa w momencie przerzucania pryzm kompostowych.
Wiadomym

jest,

że

intensywność

zapachu

rozprzestrzeniającego

się

po okolicy zależy przede wszystkim od kierunku i siły wiatru, ale także
od temperatury i wilgotności powietrza, a ich wyczuwalność od odległości od źródła
powstawania. Jednak nie bez znaczenia dla powstawania samego zapachu jest
prawidłowy

skład mieszanki kompostującej, czym zajęto się w odrębnym

opracowaniu.
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Wyniki
Badania były wykonywane w różnych warunkach pogodowych (kierunek
i prędkość wiatru). Przyjęto subiektywną skalę (od 1 do 6) intensywności zapachu,
gdzie 1 oznaczał zapach ledwo wyczuwalny, natomiast 6 – silny zapach, jaki
występuje w okolicach pryzm kompostowych w momencie przerzucania przez
pracowników oczyszczalni ścieków. Wykonano 3 mapy (Rys. 45, 46 i 47), na których
zaznaczono

intensywność

zapachu.

Kolorami

zaznaczono

odpowiednio

intensywność zapachu wg przyjętej skali:
Intensywność
zapachu

Kolor

1

Szary

2

Niebieski

3

Zielony

4

Żółty

5

Czerwony

6

Fioletowy

Rysunek 43. Mapa zapachowa okolic oczyszczalni ścieków, siła wiatru - ok 2˚B
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Rysunek 44. Mapa zapachowa okolic oczyszczalni ścieków, siła wiatru - ok 4˚B

Rysunek 45. Mama zapachowa okolic oczyszczalni ścieków, siła wiatru ok 2-3˚ B
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Podsumowanie
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że intensywność zapachu silnie
zależy od warunków pogodowych. Oczywisty jest fakt, że ze wzrostem odległości od
oczyszczalni

spada

jego

intensywność.

Czynnikiem

decydującym

o rozprzestrzenianiu się zapachu jest kierunek i prędkość wiatru. Można zauważyć,
że jest on wyczuwalny na zatoce na wiele większym obszarze w porównaniu
do terenu zabudowanego. Niebagatelny wpływ ma także przerzucanie pryzm
kompostowych. Prowadzone jest ono dwa razy w tygodniu i w tych właśnie dniach
znacznie wzrasta intensywność zapachu.
Niezależnie natomiast od warunków pogodowych zapach pochodzący
z oczyszczalni

uprzykrza

życie

mieszkańcom

okolic

oczyszczalni

ścieków

w Swarzewie. Aby zmniejszyć jego uciążliwość należy skupić się na poprawnym
prowadzeniu procesu kompostowania. W tym celu powinno się zoptymalizować skład
materiału przeznaczonego do kompostowania tak, aby w jak najlepszy sposób
wyeliminować procesy gnilne. Badania takie zostały przeprowadzone przez
uczestników obozu. Wyniki zaprezentowanie są w Projekcie 4.
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SZKOLENIE ŻEGLARSKIE
Wstęp
Od 2004 roku NKCh podczas letnich obozów, równolegle z badaniami
naukowymi, prowadzi szkolenie żeglarskie na patenty PZŻ, realizując w ten sposób
żeglarsko - morski program Politechniki Gdańskiej.
W tym roku w szkoleniu na patent Żeglarza Jachtowego uczestniczyło
12 kursantów, w tym głównie studenci Wydziału Chemicznego PG, ale również
Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Warszawskiej oraz uczniowie V Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Kadra instruktorska
Jakub Pankowski
• Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ),
• jachtowy sternik morski,
• instruktor PZŻ,
• trener II kl. w żeglarstwie,
• instruktor pływania,
• ratownik WOPR,
• morski sternik motorowodny,
• wykładowca SWFiS PG,
• doświadczenie żeglarskie i regatowe 28 lat.
Jan Hupka
• zastępca KWŻ,
• jachtowy sternik morski,
• instruktor PZŻ,
• kierownik Zespołu Naukowo - Badawczego Kat. Techn. Chem. Wydz. Chem. PG,
• doświadczenie żeglarskie 40 lat.
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Łukasz Osowski
• instruktor PZŻ,
• sternik jachtowy
• sternik motorowodny,
• absolwent Wydziału ETI PG, prezes firmy komputerowej IVO Software
• 10 lat doświadczenia żeglarskiego, w tym 8 lat żeglarstwa regatowego.
Robert Aranowski
• młodszy instruktor PZŻ,
• sternik jachtowy
• sternik motorowodny,
• członek Zespołu Naukowo - Badawczego Kat. Techn. Chem. Wydz. Chem. PG,
• 15 lat doświadczenia żeglarskiego
Emilia Hupka
• młodszy instruktor PZŻ,
• sternik jachtowy
• sternik motorowodny,
• studentka Wydziału Chemicznego PG, prezes NKCh
• 8 lat doświadczenia żeglarskiego, w tym 3 lat regatowego

Sprzęt szkoleniowy
Sprzęt szkoleniowy składał się z trzech jachtów typu „Puck” oraz
wyczarterowanej z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku keczy gaflowej typu
„Drużyna”. Dwa z jachtów „Puck” udostępnił Dyrektor Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, trzeci - Prezes P.U.P. ABRUKO, Roman Czerwiński. Dzięki
życzliwości

pana

Prezesa,

jachty

korzystały

z

kei

ośrodka

sportowo -

wypoczynkowego „Przy Małym Morzu”, nad Zatoką Pucką.
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Przebieg szkolenia
Kurs rozpoczął się w marcu, cyklem cotygodniowych wykładów z zakresu
materiału obowiązującego na patent Żeglarza Jachtowego i poszerzonych o wybrane
zagadnienia obowiązujące Sterników Jachtowych. Całość
została

podsumowana

wewnętrznym

egzaminem

końcowym. Zajęcia prowadzone były przez żeglarską kadrę
instruktorską z różnych wydziałów PG i zaowocowały
znajomością

podstawowych

pojęć

żeglarskich

wśród

uczestników, co w znacznej mierze ułatwiło późniejsze
treningi na wodzie. Materiał teoretyczny został raz jeszcze
powtórzony w postaci wykładów podczas Letniego Obozu
Naukowego ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości
Rysunek 46. Jacht typu "Puck"
- podstawowa jednostka
szkoleniowa na patent żeglarza
jachtowego

trudnych lub wcześniej niezrozumiałych.

Ponadto kursanci uczestniczyli w wiosennych pracach przygotowujących do
sezonu żeglarskiego uczelniane jachty: badawczo – szkoleniowy „Kapitan Żeliwo”
i regatowy – „Klif”. Była to cenna praktyka z zagadnień budowy jachtu i etyki
żeglarskiej. Później, już jako żeglarze, mogli spróbować sił na obu jednostkach
Szkolenie

praktyczne

podczas

obozu

letniego NKCh odbywało się na trzech
jachtach typu „Puck” (4 osoby + instruktor).
oraz keczy gaflowej typu „Drużyna” (8 osób
+ instruktor).
Dzień

szkoleniowy

rozpoczynała

pobudka o 7:30 oraz rozruch poranny
prowadzony

przez

obozową

kadrę

Rysunek 47. Rozruch poranny

instruktorską. Po śniadaniu odbywało się
szkolenie na wodzie trwające aż do obiado - kolacji. Wieczorami miały miejsce
wykłady, prace bosmańskie lub luźne pogadanki na tematy żeglarskie.

64

Lipiec tego roku charakteryzował się niską jak na tę porę roku temperaturą,
przelotnymi opadami i silnym wiatrem. Oprócz jednego dnia mało wietrznej pogody,
„Pucki” pływały ze zrefowanym grotem, a czasami i ze zrzuconym fokiem. Prognoza
bardzo silnego wiatru sprawiła, że egzamin na patent Żeglarza, za zgodą
Okręgowego Związku Żeglarskiego odbył się 22 lipca 2007 r.

Rysunek 48. Jeden z niewielu dni
bezwietrznej pogody

Rysunek 49. Kecz gaflowa typu Drużyna

Mimo tych niesprzyjających do nauki żeglarstwa warunków, kursanci szybko
zdobywali umiejętności. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem, dwa ostatnie
dni szkolenia z sukcesem pływali pod nadzorem instruktorów, a egzamin wszyscy
zdali pozytywnie. Tradycją już jest chrzest żeglarski, który przyjmują „neofici” po
ogłoszeniu wyników. Całość uwieńczona jest ogniskiem, wspólnym śpiewaniem
szant i szczegółowym omówieniem ocen z finalnego sprawdzianu.

Rysunek 51. Prace bosmańskie

Rysunek 50. Szkolenie na wodzie
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Rysunek 52. Zbiórka na kei przed rozpoczęciem
egzaminu z umiejętności żeglarskich na patent
Żeglarza.

Rysunek 53. W oczekiwaniu na instruktora

Wnioski
•

Połączenie obozu naukowego wraz ze szkoleniem żeglarskim po raz kolejny
zakończyło się sukcesem.

•

Czas trwania obozu był wystarczający do zrealizowania programu PZŻ
na stopień Żeglarza Jachtowego.

•

Grupa

składała

się

z

osób

zdyscyplinowanych

i

zmotywowanych

do zdobywania umiejętności żeglarskich.
•

Znaczący wkład w szkolenie miał udział kursantów w cyklu wykładów z wiedzy
teoretycznej oraz w pracach remontowych przy jachtach jeszcze przed letnim
kursem żeglarskim.

•

Obóz wyposażony był w sprzęt multimedialny, co znacząco wpłynęło
na jakość szkolenia.

Rysunek 54. Chrzest żeglarski
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