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 „Żaden naró d nie może zabezpieczyć  
swojej przyszłości w pojedynkę. Razem 
potrafimy to osiągnąć – w światowym 
partnerstwie dla zrówno ważo nego rozwoju.”  
  

Chociaż powyższe słowa, zawarte we 

wstępie do dokumentu ilustrującego najważniejsze 
ustalenia „Szczytu Ziemi” z 1992 roku, zostały  

napisane wiele lat temu, to jednak wciąż zyskują 

na wartości. Wszystko przez w spólne działania 
państw Unii Europejskiej, które mają na celu 

osiągnięcie jedności. 

 Najważniejszym w całym dzisiejszym 
świecie jest to, by człowiek nie zapomniał, że tak 

naprawdę Ziemia będzie dla niego przyjazna tylko 
wtedy, jeśli on zadba o całe swoje środ owisko, 

zwracając uwagę na to, jak niewiele potrzeba, 

żeby świat był piękny i przede wszystkim zdrowy. 
Nie zapominajmy i my, uczniowie gimnazjum, bo 

przecież głównie od nas zależy, jak wyglądać 
będzie przyszłość.    
 

Redakto r naczelna 

   Katarzyna Kras zewska 

 

Gazetkę Gimnazjum im. księdza Karola 
Wojtyły w Niegowici „BIG” redaguje 
zespół w  składzie (stałym i  ruchomym): 
Katarzyna Kraszewska – redaktor 
naczelna, Aleksandra Madej, Karoli na 
Kulma, Katarzyna Nawłatyna, Monika 
Turcza, , Karolina Stopa, Aneta Olszańska, 
Rafał Klimczak i  inni. 

W numerze m.in.: 

* wywiad z panią Janiną ŚwieŜy, współorganizatorką 
Konkursu Ekologicznego w Gimnazjum w Niegowici; 

* sylwetka pani Hanny Leśniewskiej –Kopeć, 
organizatorki V Festiwalu Nauki w naszej szkole,  

* nagrodzone opowiadanie Justyny Szostak oraz  wiersz 
Katarzyny Kraszewskiej. 
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Wywiad z panią Janiną ŚwieŜy – nauczycielką biologii i 
wychowawcą klasy I D 

 

JESTEŚMY EKO 
 
Dnia 27 lutego 2008 r. w  Gimnazjum w  Niegowici  odbył się finał 
VIII Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemi ”. Mottem konkursu 
były słowa Jana Pawła II: „Dar panowania nad przyrodą w inni śmy 
wykorzystywać w poczuciu odpow iedzialności, wiadomości, Ŝe jest 
to wspólne dobro ludzkości ”.  
Dzieci  i  młodzieŜ rywalizowali  w czterech kategoriach: turnieju wiedzy, prac plastycznych, 
fotograficznych i  li terackich.  
Finał tegorocznego konkursu po raz pierwszy miał miejsce zimą, wiodącym tematem prac okazała się 
zatem opieka nad zwierzętami  i  opi s scenerii zimowej. Coroczna zmiana terminu finału konkursu ma na 
celu uchwycenie zmian w  przyrodzie oraz problematyki  ekologicznej w  róŜnych porach roku.  
 
Z panią Janiną ŚwieŜy rozmawiała Aleksandra Madej. 

 
BIG: Niedawno w naszej szkole odbyło się 
rozdanie nagród w Finale VIII Konkursu 
Ekologicznego. Czuwała pani nad przebiegiem 
imprezy, czy jest pani zadowolona z 
przebiegu finału? 
JANINA ŚWIEśY: Tak, jestem zadowolona. 
Myślę, Ŝe uczniowie równieŜ, bo to przecieŜ 
dla nich jest on urządzany juŜ od 8 lat. 
Urządzam go razem z moją koleŜanką, panią 
Alą Mazur [Szkoła Podstawowa w  Trąbkach]. 
Ja jestem odpowiedzialna za przebieg 
konkursu na poziomie gimnazjum, a pani  Ala na 
poziomie szkół podstawowych. Finał konkursu w 
tym roku po raz pierwszy odbył się w  zimie. 
Zazwyczaj odbywał się on wiosną lub latem, ale 
nie chcemy, aby stało się tradycją, Ŝe rozdanie 
nagród odbywa się w określonym czasie. 
BIG: Komentarze nauczycieli i uczniów po 
finale są jednoznaczne. Mówi się, Ŝe prace 

konkursowe zostały wykonane na bardzo 
wysokim poziomie. Czy podziela pani ten 
pogląd? 
 

J.Ś.: Oczywiście. Coraz więcej otrzymujemy 
prac przestrzennych. Trudno jest je 
zakwali fikować jako prace plastyczne. Myślimy 
więc o wprowadzeniu nowej kategorii  prac 
przestrzennych. Są one bardzo ciekawe. 
BIG: Co pani sądzi o pokazie mody 
ekologicznej? 
J.Ś.:Super. Bardzo mi  się podobał. Wiem, ze 
uczniowie sami  zrobi li  sobie stroje, to był i ch 
pomysł,  i nwencja i  praca.  Naprawdę byłam pod 
ogromnym wraŜeniem. 

 

W numerze publikujemy dwie z 
nagrodzonych prac literackich: wiersz 
Katarzyny Kraszewskiej oraz 
opowiadanie Justyny Szostak. 
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BIG:  Czy zauwaŜyła pani coś, co naleŜy 
udoskonalić w przyszłym roku? 
J.Ś.: Myślę, Ŝe konkurs powinien zostać 
bardziej rozpowszechniony. W tym roku po 
raz pierwszy w łączyły się trzy szkoły z 
Krakowa. Zostały nagrodzone, gdyŜ byli 
laureaci  z tych szkół. Chciałabym, aby nasz 
konkurs stał się konkursem kuratoryjnym i 
objął całe województwo małopolskie.  Pan 
dyrektor rozpoczął juŜ starania w  tym 
kierunku. 
BIG: To znaczy, Ŝe konkurs ekologiczny 
jest teraz bardzo potrzebny. 
J.Ś.: Tak. Bardzo duŜo osób bierze w  nim 
udział. Rocznie mamy około stu laureatów . 
Włączają się takŜe przedszkola, co nas bardzo 
cieszy. 
BIG: Impreza zatacza coraz szersze kręgi. 
Czy myślała pani o zaproszeniu prasy, 
telewizji? 
J.Ś.: Prasa była: „Dziennik Polski " i „Panorama 
Wieli cka". Artykuły się juŜ ukazały, nawet dość 
obszerne. Myślałam takŜe o telewizji . Kto wie, 
moŜe w  przyszłym roku zaprosimy Kronikę 
Krakowską.  
BIG: Co to znaczy „BYĆ EKO”? 
J.Ś.: Bycie EKO polega na Ŝyciu w zgodzie z 
przyrodą, współŜyciem ze środow iskiem 
naturalnym, calym otaczającym nas św iatem, 
umiejętnym wydobywaniu i wykorzystywaniu 
zasobów  naturalnych. 
BIG: Czy kary za brak segregacji śmieci są, 
według pani, dobrym pomysłem, Ŝeby skłonić 
ludzi do troski o środowisko? 
J.Ś.: Jeśli  w  i nny sposób nie da się zmusić 
niektórych do dbania o nasze środow isko, to 
niestety powinni  płacić kary.  
BIG: A czy pani segreguje śmieci? 
J.Ś.: Tak,  segreguję śmieci. UwaŜam, Ŝe 
naleŜy dawać przykład młodym, bo przecieŜ to 
w  naszym interesie leŜy dobro naszej planety. 
Fi rma zajmująca się wywozem śmieci, 
dostarcza nam specjalne worki , przeznaczone 
do tego celu. 
BIG: Jak pani sądzi, czy temat ekologii jest 
obecnie modny, czy rzeczywiście zasady 

popularyzowane przez konkurs są wcielane w 
Ŝycie? 
J. Ś.: Myślę, Ŝe zaczyna być wcielany w 
Ŝycie, zw łaszcza przez najmłodszych. W tym 
roku pierwsze miejsce w kategori i  prac 
plastycznych zajął uczeń raczej średniej 
klasy, jeśli  chodzi  o naukę i  zachowanie, jak 
słyszałam od pań uczących go. Pokazał jednak, 
Ŝe stać go na bardzo wiele. Praca była 
wyjątkowa: w szkielecie ryby chłopiec umieści ł 
przeróŜne śmieci. Czegoś takiego jeszcze nie 
było. 

 
BIG: Jak pani postrzega eko-świadomość 
naszych gimnazjalistów, czy chętnie uczą 
się ekologii? 
J.Ś.: Myślę, Ŝe ekologia jest takim najbardziej 
wdzięcznym i  najprostszym tematem z całego 
programu nauczania biologii. Uczniowie chętnie 
się uczą, gdyŜ wiadomości  poznawane na lekcji 
znają juŜ z Ŝycia codziennego. 
BIG:  W pracowni biologicznej naszego 
gimnazjum stoi piękne 150-litrowe 
akwarium, w którym znajdują się między 
innymi mieczyki, molinezje, sum, glonojad i 
inne rybki.  Czy powstało ono z pani 
inicjatywy? 
J.Ś.: Tak. JuŜ parę lat temu miałam taki 
pomysł. Dzisi aj mamy akwarium, tylko, według 
mnie, jest w nim trochę za mało rybek. Jest 
ono jednak na pewno jakąś atrakcją w  sali, 
gdzie odbywają się lekcje biologii.  
BIG: Dziękuję za bardzo ciekawy i 
wyczerpujący wywiad w imieniu całej 
redakcji.
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Opowiadanie nagrodzone w VIII Konkursie Ekologicznym 
 

BOBRY 
Justyna Szostak 

Pewnego, czerwcowego popołudnia 
klasa 3fwybrała się z wychowawczynią na 
wycieczkę do lasu. Pani  opowiadała, jakie 
zwierzęta moŜna spotkać w tej "puszczy" i 
jakie rośliny tutaj występują. 

- Czy my musimy mieć takiego 
pecha?- jęknęła Baśka. - Czemu akurat nam 
trafi ła się pani  
od biologii? Ona chyba zwariowała. Ostatnio 
na wycieczce w lesie byłam w 2 klasie 
podstawówki . Poza tym bolą mnie nogi . 

- Och! Nie jęcz!- skarci ła koleŜankę 
Anka. - Nie trzeba było ubierać butów na 
obcasie. 

- Mądra się znalazła. Ty przynajmniej 
masz co podziwiać - blondynka uśmiechnęła 
się 
I wskazała na wysokiego chłopaka, któremu 
czarna grzywka spadała na oczy. 

- Przestań. i le razy ci  mówi łam ... 
- A moŜe teraz panna Loretańczyk 

nam powie, co to za roślina?- nauczycielka 
przerwała 
Ance. Cała klasa spojrzała na dziewczynę z 
krótko obciętymi  w łosami. 

-Yhm ... Która? 
Pani  wskazała na niską roślinę. 
- Hm... Paprotka? 
- A dokładniej? 
- Yhm ... Nie wiem. 
- Adrian? 
- To jest pióropusznik strusi . 
- Znakomicie! Tobie, Aniu, radzę 

uwaŜać. To, Ŝe jesteśmy na wycieczce,  nie 
znaczy, Ŝe nie 
mogę potem wpisać ocen. 

- Tak. Przepraszam. 
Dziewczyna cofnęła się. Wszyscy 

ruszyli  do przodu; oprócz Anki  i  Baśki . 
- Nie przejmuj się. TeŜ bym nie 

wiedziała, co to za roślina. 
- Zawsze się mnie czepia. To 

niesprawiedliwe! 
- Daj spokój. Ona juŜ taka jest. 

Po ki lkunastu minutach klasa doszła 
do spokojnie płynącej rzeki . 

- Dobrze. Tu odpoczniemy. MoŜecie 
coś zjeść i  pospacerować gdzieś w okolicy. 
Tylko papierki  chowajcie do plecaków i  nie 
hałasujcie! - powiedziała nauczycielka do 
rozchodzących się w róŜne strony uczniów.  - 
Macie pół godziny. 

- Chodźmy stąd! - Baśka pociągnęła 
Ankę. - Chcę być jak najdalej od tej wrednej 
baby. 

- Czekajcie!- do dziewczyn podbiegł 
Adrian. - Cześć! 

- Hej! 
- Gdzie idziecie? 
- Przejść się. 
- A myślałem, ze cię bolą nogi . 
- Bo mnie bolą! - warknęła Baśka. - 

Ale chcę na chwilę stracić z oczu naszą 
kochaną panią 
od biologii . 

- Czemu wy jej tak nie lubicie?- 
zapytał chłopak, idąc z dziewczynami  wzdłuŜ 
rzeki . 

- Ona uwzięła się na Ankę, a ja mam 
same pały z biologii. Nie jesteśmy tak dobre 
jak ty, 
kujonie. 

- Przestań. Ona wcale nie uwzięła się 
na Ankę. Pani  Nowak wie, jaka ona jest 
zdolna i  chce, 
Ŝeby wzięła się do roboty, a co do ciebie 
leniu ... 

- Patrzcie!  
- Na co? 
Anka wskazała palcem coś na rzece.  

Trójka przyjaciół podbiegła bliŜej. Na wodzie 
było duŜo gałązek ułoŜonych w jednym 
miejscu, a wszędzie wokoło znajdowało się 
pełno pojedynczych. Z rzeczki  wychodzi ła 
mała ścieŜka i  wiodła w stronę lasu. 

- Popatrzcie tutaj! - zawołał Adrian. 
- Co to jest? 

Dziewczyny popatrzyły na miejsce, gdzie 
ścieŜka się kończyła. Gdzieniegdzie nieduŜe 
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drzewka było poobgryzane lub połamane na 
pół, a na końcach konar schodzi ł się w stoŜek. 

- Ej! Wiecie, na co mi  to wygląda? 
- Na co? 
- Na robotę bobrów. 
- Co?!- Anka wytrzeszczyła oczy. - 

Bobry tutaj? W naszym lesie? 
- Uciekajmy stąd! - wrzasnęła Baśka. 
- Daj spokój! - koleŜanka pokręci ła 

głową z poirytowaniem. - PrzecieŜ cię nie 
zjedzą w całości. Zresztą z tego, co widzę,  
oczywiście zakładając, ze kiedykolwiek te 
bobry tu były, to juŜ dawno się wyniosły. 

- Dlaczego tak sądzisz? - zapytał 
chłopak. 

- A widzisz tu jakieś stworzenie 
choćby trochę je przypominające? Zresztą 
popatrz na tę 
ścieŜkę. Jest wyschnięta. 

- Wiecie co? Nie dziwię się tym 
stworzeniom. Patrzcie, i le tu śmieci . Jejku! A 
jak ta woda 
wygląda. Pewnie wszystkie ścieki  są do niej 
wlewane. Jakie zwierzę chciałoby tu 
mieszkać? 
Powinniśmy tu trochę posprzątać. 

- CO!?! Chyba ci  odbi ło! Nie mam 
zamiaru zbierać po kimś śmieci . Nie ma 
mowy! Za Ŝadne 
skarby świata! - krzyknęła Baska. 

- Wiesz co! Adek? I ja nie mam na to 
ochoty. Jestem potwornie zmęczona. Ten 
całodzienny spacer po lesie mnie wykończył. 
Usiądźmy w jakimś czystszym miejscu i 
zjedzmy coś. 

- No dobra. 
Trójka przyjaciół znalazła idealne 

miejsce. Chcieli  być jak najdalej od śmieci , 
ale Adrian chciał widzieć zaporę bobrów. 

- Czy to nie jest extra?- zapytał. 
- Co znowu? 
- Oj! Baśka! Nie mów, Ŝe to ci  się nie 

podoba! Czy widziałaś kiedyś bobra albo jego 
budowle? 

- Co? 
- A wiesz, jak to w ogóle wygląda? No 

wiesz ... długi  ogon, wielkie zęby ... 
- Adrian! Nie rób ze mnie aŜ takiego 

matoła! Zresztą cieszysz się, jakbyś 
zobaczył yeti , a nawet tego bobra nie 

widziałeś, tylko ki lka patyków. Chodźmy stąd 
lepiej, bo juŜ mam dość słuchania ciebie! - 
dziewczyna wstała i  poczekała, aŜ reszta 
zrobi  to samo. 

- Patrzcie, która godzina!! 
- Pani  nas zabije! Mamy 15 minut 

spóźnienia! 
- Chodźcie! - Baśka dokończyła 

kanapkę i  oranŜadę, po czym rzuci ła butelkę i  
papiery daleko za siebie. 

- Co ty robisz? - zatrzymał koleŜankę 
Adrian. 

- Idę?- zapytała z ironią blondynka. 
- A co miały znaczyć te śmieci 

wyrzucone przez ciebie? 
- Daj jej spokój, Adrian i  chodź juŜ,  

bo dostaniemy jeszcze większy ochrzan. 
-Ale ... 
- Jejku! To tylko jeden papierek!- 

powiedziała Anka. - Chodź! 
- Gdyby kaŜdy tak do tego 

podchodzi ł, to lasy byłyby pełne śmieci , ale 
juŜ dobra! Biegiem! 

        *** 
Gdy Anka wróci ła do domu, była tak 

wykończona, Ŝe ledwo zjadła kolację i  od 
razu runęła na łóŜko. Rodzice próbowali  ją 
pytać, jak było na wycieczce, ale ona nawet 
na opowiadanie nie miała si ł. Rodzice Anki  
naleŜeli  do tych ludzi , którzy codziennie, gdy 
dziecko wróci  ze szkoły, wypytują, jak było. 
Dziewczyna tego nie lubi ła, szczególnie 
wtedy, gdy miała w ten dzień lekcje biologii. 
Jej tata był fanatykiem tego przedmiotu i  
nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego córka tak 
tych lekcji  nie cierpi . 

Gdy tylko rodzina dała jej spokój,  
Anka przebrała się w piŜamę i  wtuli ła głowę w 
poduszkę. 
Po ki lku minutach zasnęła. 

Nagle otworzyła oczy. Była w swoim 
przytulnym pokoju. Po chwili  zdała sobie 
sprawę, Ŝe jest sobota. Zerwała się z łóŜka,  
umyła twarz i  przebrała się. Zbiegła do 
kuchni . Anka bardzo lubi ła soboty. W ten 
dzień mogła jeździć z mamą do pracy. Pani  
Nowak była sekretarką. Córka często 
pomagała jej w segregowaniu papierów i 
przynosi ła jej kawę. Skończywszy śniadanie, 
matka z córką pojechały samochodem do 
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niewielkiego miasteczka, w którym pracowała 
pani  Nowak. Na miejscu Anka od razu dostała 
zadania do wykonania. Po jakiś dwóch 
godzinach mama poprosi ła ją, Ŝeby 
posiedziała chwi lę za biurkiem, poniewaŜ ona 
musi  zanieść papiery wójtowi. 

- No dobra - odpowiedziała 
dziewczyna. 

Nie minęła minuta, odkąd wyszła jej 
mama, a Anka usłyszała jakiś gruby głos: 

- Bardzo przepraszam ... Ja do wójta. 
Anka rozglądnęła się po pokoju, ale 

nikogo w nim nie było. Pomyślała,  Ŝe to jakieś 
urojenia, 

- Czy pani  mnie w ogóle słyszy?! - 
powiedział głos. 

- Kto tu jest? 
- Ja! 
Anka wstała. Głos dochodzi ł zza 

biurka. Przed nim zobaczyła ... 
-BÓBR!! 
- No przecieŜ nie Święty Mikołaj! - 

odpowiedział wielki , brązowy bóbr, którego 
białe zęby 
błyszczały w świetle, a ogon bi ł o ziemię w 
jednym rytmie. 

- On mówi!! - wrzasnęła Anka. 
- Jesteś tutaj nowa? - zapytał. 
- Ja ... ja ... 
- Mniejsza z tym. PrzekaŜ tę petycję 

wójtowi. To w sprawie naszego zamieszkania. 
Powiedz, Ŝeby cos z tym zrobi ł, bo moi 
potomkowie nie będą Ŝyli  na śmietnisku. To 
chyba tyle. 
Do widzenia ... Aha! Czy moŜesz zamknąć 
usta? To nieładnie tak przy ludziach – 
oznajmi ło stworzenie i  wyszło. 

Anka stała nieruchomo i  wpatrywała 
się w miejsce, w którym przed chwi lą stało 
wielkie zwierzę. W końcu usiadła, ale dalej 
nie mogła otrząsnąć się z tego, co zobaczyła. 
Wzięła do, ręki  kartkę, którą zostawi ł bóbr i  
zaczęła ją czytać. 

Las w Leszczynowie, 12.06.2008 
Do Wójta Gminy Leszczynowo 
Edwarda Gomułki  
 

Szanowny Panie Wójcie! 
Jako praworządny mieszkaniec 

naszego lasu, uczciwie pracujący i  

wychowujący małe bobry, w imieniu swoim i 
innych zwierząt proszę o zakazanie 
wyrzucania śmieci  i  hałasowania w pobliŜu 
miejsca mojego i  innych zwierząt 
zamieszkania.  

Wnoszę tę prośbę, poniewaŜ śmieci  i 
odpady nie pozwalają nam Ŝyć, a ciągły hałas 
straszy mniejsze stworzenia. 

Bardzo proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby. 

                               Z powaŜaniem 
                              Tata Bóbr 
Akurat, gdy Anka przeczytała petycję,  

do pomieszczenia weszła jej mama. 
- Aniu! Obudź się! 
- Co? 
- Obudź się! Aniuuu! 
- Mamo! - dziewczyna zerwała się. 
Przed nią stała jej mama i  patrzyła na 

nią dziwnie. Dziewczyna rozglądnęła się po 
pomieszczeniu. Była w swoim pokoju. 

- A więc to był tylko sen! - stwierdzi ła. 
- Miałaś koszmar? 
- Nie! Śni ł mi się bóbr. 
- Ach te twoje sny ... Jedziesz ze mną 

do pracy? 
- Wiesz co? Dzisiaj nie mam ochoty. 

Nie czekaj na mnie. 
- No dobrze. Do zobaczenia po 

południu. 
-Dobra. Pa! 
Gdy tylko mama wyszła, Anka 

wyskoczyła z łóŜka i  złapała za komórkę. 
- Cześć, Adrian! 
- Co to za waŜny pooooowód, Ŝe mnie 

budzisz tak wcześnie? 
- Wcześnie? JuŜ jest 9.00!!! Wstawaj! 

Spotkamy się o 10.00 przed lasem ... Aha ... i 
weź ze sobą rękawiczki  i  jakieś worki. 

- Co? 
- Nie pytaj! Potem ci  opowiem. Cześć! 
Anka czekała na chłopaka juŜ 15 minut. 

Gdy w końcu go zobaczyła, zaczęła mu Ŝwawo 
machać i  wołać do niego. 

- Oby to był waŜny powód. Nie lubię, 
jak zrywa się mnie z łóŜka. 

- Daj spokój! Chodź. 
- Nie powiesz, co się stało? 
- Bo widzisz. .. Miałam dzisiaj sen ... - 

dziewczyna szczegółowo opowiedziała 
Adrianowi, co się jej śni ło. Gdy skończyła, 
chłopak popatrzył na nią dziwnie i  zapytał: 
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- I dlatego postanowi łaś posprzątać 
cały las? Tak? 

- Tak! To znaczy nie cały las, ale w tym 
miejscu, gdzie zatrzymywaliśmy się na 
odpoczynek. 
Sam mówiłeś, Ŝe trzeba tam posprzątać. 

- No dobra! Ile masz worków? 
- A co? 
- Trzeba segregować śmieci. Jak ty 

słuchasz na tej biologii? Siedzenie z Baśką ci 
szkodzi ! 

- Przestań. Mam dość sporo duŜych 
worków. 

- To dobrze. Ja teŜ mam ki lka. 
- Jesteśmy na miejscu. 
- Trochę tu tego duŜo. 
- Damy radę - chłopak rozłoŜył swoje 

worki  w linii prostej. - Ten będzie na papiery, 
ten na 
szkło, ten na plastiki, a ten na aluminium. 

- Dobra. Więc do roboty! 
Przyjaciele wzięli się do pracy. Gdy 

wysprzątali  jeden plac, przenosili  się w inne 
miejsce i  tam sprzątali. Tak przez cały dzień. 
Wieczorem wykończeni  usiedli  nad rzeczką, 
oglądając tamę. 

- Teraz to tu jest o wiele ładniej - 
powiedziała Anka. 

- Zgadzam się. Myślisz, Ŝe kiedyś te 
bobry tu wrócą? 

- Kto to wie? Co zrobimy z tymi 
śmieciami? - dziewczyna wskazała na kilka 
worków leŜących niedaleko. 

- Zaniesiemy je do specjalnych 
kontenerów. Wiesz ... wykonaliśmy niezłą 
robotę. 

- Zgadzam się. Jestem wykończona. 
- Ja teŜ. 
- Powinniśmy częściej tutaj zaglądać i  

sprzątać. 
- Powinniśmy zorganizować w szkole 

takie kółko, które od czasu do czasu 
sprzątałoby określony teren w lesie. 

- śartujesz? PrzecieŜ za miesiąc 
kończymy szkołę! 

- No i  co z tego? A kto nam zabroni  na 
to chodzić? Poddamy taki  pomysł naszej 
wychowawczyni , Ŝeby zrobi ła coś takiego na 
drugi  rok, a my będziemy pomagać. 

- Myślisz, Ŝe ktoś by na to chodzi ł? 
- Nie wiem, ale spróbować zawsze 

moŜna. 
- Masz rację - Anka uśmiechnęła się. - 

Zadzwonię po tatę, Ŝeby zabrał te worki 
przyczepką. 

Musimy je tylko jakoś dotaszczyć do 
tej polnej dróŜki . 

- Racja! - Adrian ruszył w stronę 
worków. 

Anka odwróci ła się i  jeszcze raz 
spojrzała na rzeczkę i  tamę na niej. 
Uśmiechnęła się: ,,I tak to powinno wyglądać 
zawsze! Bobry moŜecie juŜ tu zamieszkać!" 

 
Akcja Earth Hour - Godzina dla Ziemi 

 
Karolina Kulma 
W sobotę 29 marca o godz. 20.00 czasu lokalnego miliony osób na całym świecie pogrąŜyły się w ciemności. 
Bynajmniej nie było to spowodowane Ŝadną awarią trakcji energetycznych, lecz uczestnictwem w akcji 
"Godzina dla Ziemni"  organizowanej przez WWF, która po prostu polega na zgaszeniu światła. Ma ona na celu 
w prosty, acz zauwaŜalny sposób przeciwstawić się największemu zagroŜeniu dla Ziemi: zmianom klimatu. 
Co najmniej 35 państw wzięło udział w akcji Earth Hour, m.in. : Dania, Irlandia, Stany Zjednoczone, 
Indonezja, Meksyk, Brazylia, Grecja, Węgry i Polska. Do akcji włączyli się takŜe znani ludzie jak: aktorka 
Cate Blanchett czy piosenkarka Nelly Furtado. W Polsce „Godzinę dla Ziemi” popierali Reni Jusis, Michał 
Piróg, Beata Pawlikowska i Andrzej Piaseczny. 
- Symbolicznym gestem zgaszenia świateł chcemy dać sygnał politykom, Ŝe powinni bardziej efektywnie 
walczyć z globalnym ociepleniem - wyjaśnia Wojciech Stępniewski, kierownik projektu „Klimat i energia” w 
WWF Polska. - Chcemy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe aby skutecznie walczyć ze zmianami klimatu konieczne jest 
podjęcie wspólnych, zintegrowanych działań przez wszystkie kraje na świecie. 
W Polsce zgasły iluminacje m.in. Pałacu Kultury i Nauki, stołecznego ratusza, Sejmu i Pałacu Prezydenckiego. 
W Poznaniu -  katedry, ratusza, mostów Rocha i Cybińskiego oraz Hotelu Bazar i Centrum Kultury Zamek. 
Niestety akcja "Earth Hour" , z powodu słabej promocji władz lokalnych, nie wzbudziła w Krakowie większego 
zainteresowania. Miejmy nadzieję, Ŝe ten pomysł będzie rozwijać się w Polsce z kaŜdym rokiem. 
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DLACZEGO GINĄ LASY? 

Katarzyna Nawłatyna 

Lasy są Ŝywymi , otwartymi  
systemami  naturalnymi , reagującymi  na 
wszelkie oddziaływania i  wpływy zewnętrzne. 
Przebieg i  zakres takich reakcji  pozwala 
traktować lasy jako wskaźnik zmian całej 
przyrody, a stan lasów za wyraz zagroŜeń 
całego środowiska przyrodniczego. Co roku 
bezpowrotnie ginie co najmniej 50 mln akrów 
lasów, co odpowiada powierzchni  wysp 
brytyjskich. Badania ONZ wykazały, Ŝe od 
roku 1980 zginęła 1/5 lasów tropikalnych 
świata. W ciągu ostatnich 50 lat połowa z 1,5 
mld hektarów pierwotnych lasów 
tropikalnych strefy podzwrotnikowej 
zniknęła z powierzchni  Ziemi. KaŜdego roku 
obszar równy wielkością 1,5 Polski  
zamieniany jest w wypaloną, zdewastowaną 
pustynię.    

Wiele z działań człowieka ma obecnie 
zasięg globalny. Tereny leśne ulegają 
działaniu zanieczyszczeń powietrza, które 
mogą napływać nawet z obszarów bardzo 
odległych. Głównym czynnikiem prowadzącym 
do degradacji  lasów strefy umiarkowanej na 
półkuli  północnej są przemysłowe 
zanieczyszczenia atmosferyczne. 
Szczególnie niekorzystny jest wpływ 
kwaśnych zanieczyszczeń (związków siarki  i  
azotu) atakujących drzewostan w postaci  
kwaśnych opadów. Stałe oddziaływanie 
zanieczyszczeń powoduje osłabienie drzew, 
które stają się mniej odporne na działanie 
innych negatywnych czynników. Dlatego w 
przypadku występowania większej i lości  
szkodników, niekorzystnych warunków 
meteorologicznych (si lnego wiatru) lub 
pojawienia się chorób padają całe połacie 
lasów, a proces odtwarzania się lasu jest 
utrudniony. W Polsce moŜemy obserwować 
takie zjawiska w Karkonoszach, w okolicach 
Puław, Nowej Huty. Głównymi  trucicielami  
powietrza są wielkie zakłady przemysłowe np.  
huty, elektrownie, kopalnie, fabryki  
chemiczne itp. Na terenie Ojcowskiego 

Parku Narodowego występuje bardzo si lne 
zanieczyszczenie powietrza, głównie z 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe.         
 NajwaŜniejsze spośród zagroŜeń 
środowiska, kojarzonych ze współczesną 
działalnością człowieka jest globalne 
ocieplenie i  uboŜenie stratosferycznej 
warstwy ozonowej. Zjawiska te mają 
negatywny wpływ na tereny leśne.  Nasila 
się wypalanie lasów, jako najtańsza metoda 
pozyskiwania obszarów pod uprawy i  
urbanizację. Ogień, wykorzystywany 
tradycyjnie przez białych osadników i  Indian 
do wypalania lasu pod przyszłe pola, wymknął 
się spod kontroli . Niszczące płomienie 
ogarnęły 2/3 
powierzchni  
stanu. Co roku 
w wyniku 
poŜarów ginie 
20-30% 
obszarów 
leśnych. 
Spalanie 
wielkich obszarów lasów tropikalnych w 
Amazoni i  spowodowało w roku 1987 emisję 
250 mln ton CO2, co przyczyni ło się do 
wzmocnienia efektu cieplarnianego. Rozwój 
gospodarczy powoduje ekspansję 
przemysłową oraz równolegle degradację 
środowiska w tym obszarów leśnych.  
  

Turyści  korzystający z uroków i  
bogactwa przyrody w lasach często nie 
przestrzegają obowiązujących tam zasad. 
Zostawiają po sobie zdewastowane i  
zaśmiecone środowisko. Puszcza Białowieska 
jest smutnym przykładem takiej dewastacji . 
Wiele interesujących miejsc jest 
nawiedzanych przez masy turystów. Obszary 
te nie są w stanie odtwarzać się po tak 
masowych wizytach. Zwierzęta nie mają 
warunków do normalnego rozwoju, rośliny są 
masowo niszczone. 
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CZY ŚMIEĆ JEST KONIECZNOŚCIĄ? 
Monika Turcza 

KaŜdy z nas przechodząc koło 
w łasnego domu, widzi  ogromne i lości  śmieci  w 
rowach, na łąkach i  koło sklepów. W 
niektórych miejscach jest ich tak wiele, Ŝe 
moŜna uznać je nawet za dzikie wysypiska 
śmieci. 

Ten widok towarzyszy nam od 
zawsze, dlatego przyzwyczai li śmy się do 
niego i  nie zwracamy uwagi. Jednak moŜemy 
zrobić coś, aby zmienić ten obraz. Jest wiele 
moŜliwości , które pozwolą na zmniejszenie 
i lości  śmieci . Wystarczy tylko chcieć! 

 
Odpady nie powstają tylko w 

fabrykach, przedsiębiorstwach, urzędach,  
sklepach i  na placach targowych. Olbrzymie 
ich i lości  pochodzą z naszych gospodarstw 
domowych. Z roku na rok śmieci  przybywa. 
Jest tak dlatego, Ŝe:  

- zuŜywamy i  wykorzystujemy coraz 
więcej artykułów,  

- zbyt często korzystamy z 
artykułów jednorazowego uŜytku,   

- wiele nowych rzeczy ma 
opakowanie, które staje się śmieciem 
natychmiast po zakupie, 

- nie korzystamy z butelek, które 
moŜna zwracać do sklepu po wypiciu napoju,  

- coraz częściej zastępujemy 
przedmioty uŜytkowe (radia, telewizory, 
komputery, meble) nowymi, wyrzucając 
stare,  

Większość z nas uwaŜa, Ŝe nie ma 
wypływu na jakość i  ilość śmieci. Wydaje nam 
się, Ŝe jeśli  wyrzucamy nasze śmieci  do 
śmietnika, robimy wszystko, co trzeba. Ale 
nie mamy racji . Śmieci  ze śmietników 
trafiają na wysypiska i  tam pozostają przez 

długi  czas, aŜ do rozkładu, jednak tworzywa 
sztuczne nie rozkładają się wcale i  tak 
pozostają tam na zawsze! 

Aby ograniczyć i lość odpadów, 
moŜemy wiele zrobić: 

- śmieci  zawierają wiele surowców, 
które po przerobieniu mogą być ponownie 
wykorzystane, koniecznie segregujmy więc 
śmieci  w naszych domach! 

- makulaturę moŜna przerobić na 
papier, bez wycinania drzew, 

- metalowe puszki , stare gwoździe i  
inne przedmioty metalowe słuŜą do 
odzyskiwania metali , tj. Ŝelaza, miedzi , 
aluminium,  

- butelki  i  słoiki  szklane po przeróbce 
uŜywa się do wykładania nawierzchni  dróg lub 
przetapia się je na szkło, 

- plastikowe butelki  przetapia się 
ponownie na plastik,  

- stare opony po sproszkowaniu słuŜą 
do produkcji  wykładzin podłogowych i  oleju 
technicznego, 

- blisko połowa naszych śmieci  to 
opakowania, starajmy się nie kupować 
towarów nadmiernie opakowanych,  

- opakowania plastikowe są wręcz 
niezniszczalne (rozkładają się nawet 500 
lat), dlatego jak najrzadziej kupujmy 
produkty w nie opakowane, 

- do przenoszenia zakupów uŜywajmy 
toreb z tkaniny lub papierowych. 

 
Nie pozwólmy, aby Ziemię pokryły 

śmieci! 
Chrońmy nasze środowisko! 
Ograniczmy i lość odpadów! 
Wystarczy tak niewiele zrobić, aby 

odciąŜyć Ziemię! 
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ZAGROśENIE DLA CYWILIZACJI, czyli jak to jest naprawdę z ropą naftową. 

 
Katarzyna Kraszewska 
 

Zachód słońca. Delikatne fale rysują się na granatowej tafli  oceanu. Wspaniała, dumna 
mewa zachodnia przygotowuje się, by polecieć. Za chwilę wzbije się w powietrze i  z majestatem 
zacznie kotłować nad nieogarniętą głębią Pacyfiku. Zwraca tylko swój wzrok ku temu, co w 
przestworzach i  w jednym ułamku sekundy podejmuje decyzję o locie. I nagle… Ptak zaczyna 
kotłować, szamotać się, nie moŜe podnieść skrzydeł, do lotu, nie moŜe polecieć… Zrywa się, 
wariuje długo,  aŜ w końcu zmęczony, poddaje się, a pęta wiąŜące jego skrzydła – powoli  zaczynają 

wciągać go w dół, wodę, ku zagładzie. Duszą, zabierają tlen i  
kończą jego ciekawy Ŝywot. 

Zastanawiasz się, co stało się w tym ptakiem? Był 
przecieŜ taki  cudowny i  potęŜny w swojej małości . Dlaczego 
utonął? Odpowiedź jest nadzwyczaj prosta. Czarne złoto. Tak 
właśnie nazywają ją niektórzy. Mnie ze złotem kojarzy się tylko 
w ten sposób, Ŝe tak samo, jak podczas gorączki  złota, ginie z 
jej powodu wiele stworzeń. Plamy ropy naftowej, bo o nich 
w łaśnie pisze, oprócz tego, Ŝe świadczą o wielkich złoŜach 
bogactwa ukrytego pod ziemią, świadczą teŜ o wymieraniu 
powoli  całego ekosystemu organizmów w miejscu, gdzie się 
pojawiają. Są one bardzo niebezpieczne dla przyrody,  ale 
człowiek, Ŝądny pieniędzy, w ogóle o tym nie myśli . 

Ludzie martwią się, co będzie, gdy braknie ropy. Zastanawiają się, czy świat nie zatrzyma 
się z tego powodu, z powodu tej wielkiej straty w miejscu. Ja jednak pytam – co by było, gdyby 
ropy naftowej nagle zrobi ło się za duŜo, gdyby zalała cały świat? Wtedy ludzie faktycznie 
stanęliby w miejscu, zniszczeni  przez coś, co miało być ich wielkim przyjacielem. Tak to jest, jeśli  
szukamy tylko łatwego zysku. Dlatego, jeśli  chcecie przeŜyć kolejnych ki lka tysięcy lat,  szanowna 
cywi lizacjo ludzka, pozostawcie ropę tam, gdzie jej miejsce – we wnętrzu Ziemi .  
 
 
 

 
 
 

NIECZYSTOŚĆ 

● ● ● 

 
● ● ● 

 

Zanim nabałaganisz, sprawdź, czy 
dasz radę posprzątać (Wojciech 
Cejrowski, Rio Anaconda) –  te słowa 
stanowiły motto tegorocznego,   
V Festiwalu Nauki w Gimnazjum w 
Niegowici.  
W programie imprezy, która odbyła się 
12.03.2008r., znalazła się prezentacja 
szkoły oraz finał projektu edukacyjnego: 
Ziemia – błękitna czy juŜ plastikowa  
planeta? 
Uczniowie dowiedzieli się, jakie 
zagroŜenia niesie ze sobą uŜywanie 
plastiku, poznali sposoby właściwego 
postępowania ze zuŜytym plastikiem. 
Oglądaliśmy prezentacje multimedialne, 
plakaty, wysłuchaliśmy kilku prac 
literackich oraz obejrzeliśmy pokaz 
mody.  
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Rafał Klimczak 
Codziennie, gdy jadę do szkoły, mój wzrok napotyka przydroŜne łąki , które, pomimo braku 

w ostatnich czasach większych opadów, po prostu toną... w śmieciach. 
Węsząc w nagłym, acz niespodziewanym i  masowym pojawieniu się śmieci  na okolicznyc h 

łąkach spisek masońsko – marsjański , przeprowadzi łem mały wywiad środowiskowy. Okazało się, Ŝe 
wskutek działań wrogich społeczeństwu zachodnich si ł reakcjonistycznych, wywóz śmieci 
gwałtownie podroŜał i  okoliczni  rolnicy wysypują śmieci  na łąki , aby zaprotestować przeciwko 
takiemu stanowi  rzeczy. 

Niestety farmerzy niezbyt dokładnie przewidzieli  skutki  takiego bezmyślnego działania, 
bowiem - jak kaŜdemu dziecku wiadomo - rozkładające się śmieci  wydzielają toksyczne związki  
chemiczne, które docierając do górnych warstw atmosfery niszczą bezpowrotnie delikatne 
cząsteczki  ochraniające Ziemię przed zalewem kosmicznej głupoty. Krytyczne skutki  takiego 

działania widać juŜ w naszym kraju, wystarczy wspomnieć tylko 
o wynikach ostatnich wyborów. 

Warto takŜe wspomnieć o przypadkach zanieczyszczania 
środowiska w skali  ogólnopolskiej. W naszym kraju znacznie 
wzrosło średnie spoŜycie spirytusu na głowę jednego 
mieszkańca, a jak wiadomo nikt (lub prawie nikt) nie pi je 
alkoholu wprost z cysterny, więc wzrost produkcji  C2H5OH 
spowodował równieŜ wzrost produkcji  opakowań szklanych i  
blaszanych. Jak powszechnie wiadomo, Polacy zbytnimi 
pedantami  nie są i nie przejmują się o recykling pojemników po 
wypitych płynach. Wskutek tego puste puszki  i  butelki  moŜemy 

znaleźć wszędzie. NiewaŜne czy to las, czy to łąka – wszystkie miejsca zielone mogą być 
siedliskami niebezpiecznych opakowań szklanych i  blaszanych, które jak wiadomo powaŜnie 
zagraŜają bezpieczeństwu państwa. 

Obywatelu! Troszcz się o swoje środowisko naturalne! Proszę... 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● ● ● 

 
● ● ● 

 

WANTEDWANTEDWANTEDWANTED    

HANNA LEHANNA LEHANNA LEHANNA LEŚNIEWSKA NIEWSKA NIEWSKA NIEWSKA ---- KOPE KOPE KOPE KOPEĆ    

Znak zodiaku: KozioroŜec 
Stan cywilny: męŜatka 
Kiedyś byłam: bardzo nieśmiała 
Teraz jestem: strasznie gadatliwa  
To juŜ udało mi się zrobić: wychować dwoje dzieci 
A to jeszcze przede mną: matura mojego syna 
śałuję: Ŝe nie uczę w szkole podstawowej 
Hobby: podróŜe 
Ekologia to dla mnie: konieczność.  
Tu byłam: prawie cała Europa, Kreta, Półwysep Synaj, Egipt. 
Uczniowie o mnie :  myślę, Ŝe mnie lubią 
Nie znoszę: chamstwa  
Marzenia: uczniowie, którzy chcą się uczyć 
Osiągnięcia: studia wyŜsze magisterskie dzienne na wydziale biologii i 
nauk o Ziemi w zakresie geografii z wynikiem bardzo dobrym, Studium 
podyplomowe (ochrona przyrody). 
Praca:  szkoły podstawowe, Biuro Rozwoju Krakowa, Gimnazjum w 
Niegowici . Bierze udział w: szkoleniach i kursach doskonalących 
prace nauczyciela, organizator  akcji Szkoła z klasą, dzięki której 
1.10.2004 szkoła w Niegowici zdobyła ten certyfikat,  a takŜe 
certyfikaty LEGO i  COGITO, prowadzi Akademię Przedsiębiorczości.   
 

Pani Hanna Leśniewska – 
Kopeć  

organizatorka Fes tiwalu 

Nauki w Gimnazjum w 
Niegowici 



 

 

„BIG” nr 4 (17) 2008 kwiecień                                                           Gimnazjum w Niegowici 
 

Głos ma naczelna! 
 

W KRÓLESTWIE ODPADÓW 
 

Katarzyna Kraszewska 

 
Będąc którejś słonecznej 

niedzieli na wycieczce rowerowej po 
okolicy mojego miejsca zamieszkania - 
przerazi łam się. Jak to w słoneczną 
niedzielę - ciepło, ptaszki  śpiewają, 
wieje lekki  wietrzyk. Nie, wietrzyk nie 
był powodem mojego przeraŜenia. Do 
pewnego momentu wszystko było tak,  
jak być powinno. Uwagę moją 
natomiast przykuła tragiczna, wielka 
góra worków na śmieci , która kryła w 
sobie rozmaite, niepotrzebne nikomu 
skarby, pozostawione samym sobie w 
przydroŜnym rowie.  

Pieluchy, stare telewizory,  
adaptery, ubrania, muszle klozetowe... 
Tak, cała gama ciekawych rzeczy,  
zupełnie za darmo. MoŜe pan się skusi? 
A moŜe pani? Mamy bardzo gustowne 
szaliczki  i  puste opakowania po 
kosmetykach... Góra śmieci leŜała i 
czekała. Co ja mówię, ta kupa prosi ła 
się, błagała, Ŝeby ją ktoś uprzątnął,  
zabrał i  oczyści ł krajobraz.  

Jaki  jest efekt tego raŜącego 
widoku? Po tygodniu wybrałam się w to 
samo miejsce. Śmieci  wciąŜ straszyły,  
a było ich jeszcze więcej, niŜ za 
pierwszym razem. Tak właśnie wygląda 
dbanie człowieka o przyrodę w 
dzisiejszych czasach w miejscu 
znajdującym się przy często 
uczęszczanej drodze. Boję się nawet 
pomyśleć, co zobaczyłabym, gdybym zagłębi ła się bardziej w las.  

Człowiek sobie śmieci , a natura, której instynkty zostają podraŜnione przez ludzkie 
odpadki  – nie śpi , a próbuje wyzwolić się ze strasznych pęt odpadów. Niestety – ona jeszcze tego 
nie wie, a my juŜ tak – sama nie da rady sobie poradzić. W pewnym momencie Ziemia, matka 
wszystkich ludzi , stanie się ich śmiertelnym wrogiem.  Ale jest się czemu dziwić, jeśli  człowiek 
wręcz zmusza ją do tego?  

Któregoś pięknego dnia, kiedy wybierzesz się na wycieczkę rowerową, mój drogi  
czytelniku, staniesz się ofiarą w łasnych wytworów, wyrzucanych bezmyślnie do rowu. Wiele z nich 
moŜna byłoby jeszcze przerobić. Ale nie, jeśli  Tobie nie chce się posegregować pewnych rzeczy i  
oddać do utylizacji  – skończysz tak samo, jak te śmieci . Zepsuty, zniszczony i  samotny, bo taka 
w łaśnie jest cywilizacja śmieci.  

Katarzyna Kras zewska 

PRZEPIS NA KONIEC 

Czarne palce układają prośby 

Ostatnią godziną długiego życia 

Ileż razy upadały w obliczu dobra ogółu? 

Broniąc zi elonego stawu w lesie 

I tego mrowiska na rozdrożach 

Zapadłe oczy patrzą błagalni e w noc 

Gdzie sowa płomykówka na gałęzi 

Opowiada ś wieże plotki zza rzeki 

 

Dzisiaj świat ma zupełni e inny wymiar 

Z czarnym dymem nad dziewiczym źródłem 

W królestwie aerozoli coraz ci eplejsze lata 

Szklanka freonów przed kąpielą słoneczną 

Cicho zadawane pytania wciąż bolą słuchaczy 

Odpowiedzi zazwyczaj nikną wśród wys ypisk 

W świecie który niszczy coraz bardzi ej 

Człowiek  ślepy ciągłymi udogodni eniami 

 
(wiersz nagrodzony na VIII Konkursie 

Ekologicznym ) 


