
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 23 grudnia 2021 r.
BKO.0342.15.2021.AK

Dyrektorzy 
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i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie kontynuuje rozpoczętą w 2017 roku 

kampanię informacyjną Wojewody Mazowieckiego „Czyste Mazowieckie”, dotyczącą 

czystego powietrza w województwie mazowieckim i służącą walce ze smogiem. 

„Czyste Mazowieckie” to rozbudowany ekologiczny program edukacyjno-

informacyjny dla dzieci, młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, którego 

celem jest propagowanie wiedzy o emisji gazów i pyłów, a także dbałość o czyste 

powietrze. Kampania Wojewody Mazowieckiego wpisuje się w program Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste 

Powietrze”.

W ramach kampanii poruszane są następujące cele edukacji ekologicznej, związane 

z tematami:

 likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie 

ich oddziaływania,

 gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,

 przeciwdziałania zmianom klimatu.

W ramach projektu przekazuję następujący pakiet materiałów informacyjno-

edukacyjnych i szkoleniowych:

1. Materiały  filmowe w dwóch wersjach: z tłumaczem migowym i bez, w tym:

1) Trzy spoty informacyjno-edukacyjne o łącznym czasie trwania 3 minut 59 

sekund:



a) Spot skierowany do najmłodszych o czasie trwania 1 minuta 08 sekund:

https://www.youtube.com/watch?v=T6dvOWVThwM   

 https://www.youtube.com/watch?v=MxOgQf4oX8w

b) Spot skierowany do nastolatków o czasie trwania 1 minuta 20 sekund:

https://www.youtube.com/watch?v=sH05FtFJDRk 

https://www.youtube.com/watch?v=f65-qgyIMYw

c) Spot skierowany do dorosłych o czasie trwania 1 minuta 31 sekund:

https://www.youtube.com/watch?v=DqdG8fdRflA  

https://www.youtube.com/watch?v=ANoe4QP0LYc

2) Trzy filmowe wykłady, o łącznym czasie 35 minut i 43 sekundy,  dotyczące 

ochrony środowiska, a w szczególności czystego powietrza:

a) Jak walczyć z zanieczyszczeniami powietrza?” O czasie trwania 11 minut 55 

sekund.

https://www.youtube.com/watch?v=vPnNIDaOGBc

https://www.youtube.com/watch?v=UEiWlw3cXXI

b) „Zobaczyć powietrze”. O czasie trwania 14 minut 56 sekund.

https://www.youtube.com/watch?v=cSyrz9vi5Mw

https://www.youtube.com/watch?v=zwnkJy0aywM

c) „Co wisi w powietrzu?” O czasie trwania 8 minut 43 sekundy.

https://www.youtube.com/watch?v=GzSPT8Iltk8

https://www.youtube.com/watch?v=Q7170CMUnPI

3) Dwie filmowe lekcje o czasie trwania łącznie 51 minut i 17 sekund.

a) „Termoaktywni”, o czasie trwania 28 minut 07 sekund.:

https://www.youtube.com/watch?v=2Ucqq1iKk3Q

https://www.youtube.com/watch?v=dUnhm3cUuLo

b) „Energetyczny oddech”, o czasie trwania 23 minut 10 sekund. (wersja bez 

tłumacza migowego):

https://www.youtube.com/watch?v=N6iSHsEOciM

2. Publikacje dydaktyczne:  

1) Książeczka dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej „Pogromcy Smogów”.

2) Ulotka informacyjna o kampanii Czyste mazowieckie. 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/publikacje-do-pobrania 
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Wszystkie materiały dostępne są również na stronie internetowej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zachęcam do ich wykorzystania przez 

nauczycieli na lekcjach lub podczas specjalnych pokazów dla poszczególnych grup 

wiekowych dzieci i młodzieży.

Z poważaniem

MAZOWIECKI
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