
Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki XXII edycji konkursu plastyczno-literackiego „Dzień Ziemi  

w SPN”. Nagrody zostały przyznawane w trzech kategoriach wiekowych – uczniowie oddziałów „0”  

i klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-III 

gimnazjum. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy,  

a laureatom i wyróżnionym gratulujemy! 

 

Przyznano: 

W kategorii „0”-III szkoła podstawowa: 

I miejsce – Małgorzata Marzec (Zespół Szkół w Łebie) 

II miejsce – Zuzanna Kudosz (Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe) 

III miejsce – Nikola Rzeźnicka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie) 

 

Wyróżnienia: 

Kornelia Światły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie) 

Martyna Dziedzic (Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe) 

Julia Rawa (Zespół Szkół w Łebie)  

 

W kategorii IV-VI szkoła podstawowa: 

I miejsce – Martyna Kowal (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kpt. Leonida Telgi w Ustce) 

II miejsce – Mateusz Kempa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kpt. Leonida Telgi w Ustce) 

III miejsce – Julia Rzetecka (Zespół Szkół w Stowięcinie) 

  

Wyróżnienie: 

Kamil Krysiak (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kpt. Leonida Telgi w Ustce) 

 

W kategorii I-III gimnazjum: 

I miejsce – Julia Kowaluk (Zespół Szkół w Stowięcinie) 

II miejsce –  Aleksandra Kozdrowska (Zespół Szkół w Stowięcinie) 

III miejsce – Malwina Król (Zespół Szkół w Stowięcinie) 

 

Wyróżnienie: 

Klaudia Skarbek-Tłuchowska (Zespół Szkół w Stowięcinie) 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami, które są zamieszczone poniżej. 























   „Z WIELU PIECÓW SIĘ JADŁO CHLEB...”

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z najbliższą mi osobą, czyli 

moją babcią.  Posiada ona bardzo dużą wiedzę podpartą bogatym doświadczeniem życiowym. 

Wysłuchajmy, więc jakie zdanie na temat bioróżnorodności ma starsze pokolenie i co może nam w 

tej kwestii przekazać:

- Witam Cię babciu bardzo serdecznie, za chwilkę zadam ci kilka pytań związanych z 

bioróżnorodnością gatunkową. Czy jesteś gotowa na udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania?

* Witaj Julciu. Jestem bardzo zadowolona, że to akurat mnie wpośród otaczających Cię ludzi 

wybrałaś do wywiadu, czuję się wyjątkowo i nieco dziwnie.  

- Cieszę się bardzo. A więc, czy wiesz co to jest bioróżnorodność? Spotkałaś się może kiedyś z jej 

definicją, jeśli nie to spróbuj sama zinterpretować odpowiedź na to pytanie.

* Bioróżnorodność...nie znam jej dokładnej definicji, ale jest to znane mi pojęcie. Jak dobrze się 

orientuję teraz wiele ludzi chce żyć „bio”, kiedyś tego nie było, ale tutaj nie chodzi o to. Ten 

przedrostek oznacza życie, czyli coś co dla większości ludzi w moim wieku jest kwestią nadrzędną. 

Natomiast różnorodność...oznacza coś różnego, innego. Nie wiem, czy jest to zadowalająca 

odpowiedź. Natomiast, gdy właściwie połączymy ze sobą te dwa przedrostki to utworzą całość, 

czyli różnorodność występująca w świecie istot żywych.

- Tak babciu, to jest naprawdę bardzo dobra odpowiedź. Może w takim razie przejdziemy do 

kolejnego pytania?

*Pytaj wnusiu, pytaj. Myślałam, że będą to pytania nowoczesne, na które nie będę znała 

odpowiedzi, a tu miłe zaskoczenie. Osoba w moim wieku nie zawsze ma dobrą pamięć i nie zawsze

zna się na panujących trendach.

- Powiedz mi teraz, gdzie w codziennym życiu spotykasz bioróżnorodność? 

* Z bioróżnorodnością spotykam się na każdym kroku. Chodząc do kościoła, spacerując plażą, czy 

też czerpiąc z bogactwa runa leśnego. Wszędzie otacza nas masa organizmów żywych. 

- A czy zauważasz, babciu, potrzebę ochrony tych wszystkich organizmów żywych?

*Absolutnie, jest to dla mnie bardzo ważne. Dbam o środowisko jak najlepiej. Uważam, że w taki 

sposób jak my dbamy o nie, tak ono dba o nas. Jeżeli zaśmiecamy lasy, to one wytwarzają mniej 

tlenu, psuje nam się cera, mamy mniej świeżego i zdrowego powietrza, które krąży w całej 

atmosferze. Poza tym musimy zachować jak największą liczbę różnorodnych gatunków dla 

przyszłych pokoleń, aby i one mogły cieszyć się ich pięknem i kolorytem. 

- A w jaki sposób kochana babciu w życiu codziennym troszczysz się o zachowanie 

bioróżnorodności?



* Ty wiesz, że uwielbiam storczyki, ale osoby, które będą to czytać niekoniecznie. Mam ich w 

domu bardzo dużo, różne kolory...są różowe, w kolorze fuksji, są też białe z lekkimi plamkami 

różu. Moje parapety uginają się pod ciężarem różnorodnych roślin. Pełnią one dla mnie funkcję nie 

tylko ozdobną, ale przede wszystkim są źródłem tak cennego czystego powietrza. Dbam o nie 

najlepiej jak potrafię.

- Tak, jesteś wielbicielką storczyków, potwierdzam! A  jak w najbliższym otoczeniu dbasz o 

podtrzymanie bioróżnorodności?

* Jak dobrze wiesz, zimą dokarmiam zwierzęta, na oknach mam rozstawione karmniki. W miarę 

możliwości lubię siedzieć i obserwować jak przylatują i odlatują ptaki. Wtedy parapety tętnią 

życiem. Latem zbieram ręcznie jagody a jesienią grzyby. I tutaj drobna rada do 

wszystkich...pamiętajcie, aby zbierać tylko te  grzyby, które nie są pod ochroną. Niedopuszczalne 

jest także niszczenie grzybów trujących, gdyż są one pożywieniem wielu gatunków zwierząt.   

   W ogrodzie mam również rozstawioną szklarnię, w której hoduję pomidory i truskawki. Rośnie 

tam również wiele gatunków kolorowych i wonnych  kwiatów, które codziennie podlewam i 

pielęgnuję, tworząc warunki do ich zapylenia przez owady. 

   Nigdy nie stosuję chemicznych środków ochrony roślin, tworzę własne nawozy oparte tylko na 

naturalnych składnikach. 

- Słyszałam z opowieści, że w młodości angażowałaś się w akcje proekologiczne - czy jest to 

prawda?

* Tak to prawda, zawsze lubiłam biologię.  Wspólnie z klasą zbieraliśmy butelki z lasów, by nie 

dochodziło do pożarów. Pamiętam jak dziś, gdy z koleżankami znalazłyśmy wyrzucone z gniazda 

pisklęta. Bez namysłu wspinałyśmy się na wysokie drzewo, aby je tam umieścić. Podarłam wtedy 

swoje nowiutkie spodnie. Powszechna była wówczas także akcja zbiórki stonki ziemniaczanej, 

której gradacja niszczyła uprawy.

- To bardzo miło z twojej strony, że tak bardzo lubisz przyrodę, kwiaty i zwierzęta.   

* Też tak myślę, z tego miejsca zachęcam wszystkich do  umiejętnego dokarmiania zwierząt, 

których co roku ginie bardzo dużo z powodu wygłodzenia i przedłużającego się okresu zimy. 

Pamiętajmy, by nie karmić ptaków chlebem, lecz ziarnami, które nie zawierają soli i sztucznych 

konserwantów. 

- Dokładnie, ja też zachęcam. To było już ostatnie zadane przeze mnie pytanie. Cieszę się, że 

zgodziłaś się udzielić dla mnie odpowiedzi. 

- Ja też się cieszę i dziękuję. 

Julia Kowaluk, 15 lat, Zespół Szkół w  Stowięcinie



MAMA I TATA W OBRONIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Rozmowę,  którą  przeprowadziłam  z  moimi  gośćmi   zaczęłam  od  wyjaśnienia  terminu

bioróżnorodności.  Zgodnie  z  konwencją  o  różnorodności  biologicznej  „różnorodność

biologiczna  to  zróżnicowanie  wszystkich  żywych  organizmów  występujących  na  Ziemi

w ekosystemach  lądowych,  morskich  i  słodkowodnych  oraz  w  zespołach  ekologicznych,

których są częścią”. Pojęcie to możemy podzielić na  bioróżnorodność funkcjonalną, flory,

owadów, genetyczną, gatunkową i wiele innych. Dla każdego z nas jest ona czymś innym

i każdy postrzega ją inaczej. Osobą, która udzieliła mi odpowiedzi na zadane pytanie była

moja  mama.  Według  niej  bioróżnorodność  to  wszystko co  nas  otacza.  Zdziwiła  mnie  jej

odpowiedź,  lecz  postanowiłam, że wysłucham jej opinii do końca. 

-W naszej okolicy znajduje się siedlisko bobrów, które  przyczyniły się one m.in. do zmiany

krajobrazu-  mówi rodzicielka.  Drzewa,  z  których wybudowały tamy nie  są  już  miejscem

godów niektórych ptaków, za to zalane łąki są domem nowych, dotychczas nie widywanych

przez nas gatunków. Kilka lat temu na naszym obszarze pojawiła się wataha wilków. Wiemy,

że wilki to  zwierzęta, które pokonują ogromne odległości w celu znalezienia pokarmu, czy

tez miejsca do rozrodu.  Skutkiem ich osiedlenia się  na naszym terenie jest  zmniejszenie

liczby np. saren. Te dwa przykłady ukazują jak ściśle powiązane są ze sobą organizmy i jak

skomplikowane zależności w przyrodzie tworzą.

-A jak dbasz mamo o bioróżnorodność?

Srogą  zimą  dokarmiam  ptaki,  wiosną  nie  ścinam  traw.  Czekam,  aż  zakwitną,  wydadzą

nasiona, ponieważ są one pożywieniem dla innych zwierząt. Nie zbieram borówek maszynką,

nie niszczę krzewów jeżyn,czy tez grzybni jadalnych gatunków grzybów. Podpisałam również

sprzeciw  przeciwko  wycinaniu  drzew  w  Puszczy  Białowieskiej.  Staram  się  chronić

środowisko oraz żyjące w nim organizmy. -tym zdaniem mama zakończyła swoją wypowiedź.

Następnym uczestnikiem wywiadu, jest tata, który z uśmiechem na twarzy czeka na pytanie.

Przekładam kartkę papieru na drugą stronę i mówię: Czy dostrzegasz bioróżnorodność i jej

pozytywny wpływ na życie codzienne?- spoglądam znad notatek  na jego twarz i widzę jak

marszczy czoło w chwili namysłu, po czym słyszę odpowiedź:

-  Tak,  dostrzegam  bioróżnorodność  i  widzę  jej  pozytywny   wpływ  na  życie  codzienne.

Niestety działania człowieka w tym zakresie nie zawsze sprzyjają jej zachowaniu.



W polskich rzekach i jeziorach rzadko kiedy możemy spotkać raka szlachetnego czy też 

błotnego. Jak myślisz… dlaczego?- zwraca się do mnie tata, a ja jedynie wzruszam 

ramionami

-  Otóż  hodowcy  sprowadzili  nowy  gatunek,  a  dokładniej  raka  pręgowanego.  Jest  on

nosicielem patogenu, który powoduje raczą dżumę. Niestety nasze rodzime gatunki nie są

odporne na nie i wymarły. Jeden gatunek został wyparty przez drugi. 

-  Zalesiając  tereny  tworzymy  nowe  ośrodki  życia.  Z  biegiem  lat  będziemy  świadkami

osiedlania  się  na  tych  terenach  nowych  gatunków zwierząt  jak  i  roślin  choć  nie  zawsze

zmieniamy przyrodę  na lepsze, powinniśmy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy jej częścią.

Pięknie jest żyć w świecie, któremu starasz się pomagać, o który dbasz jak o najpiękniejszy

kamień.

Żegnam moich  gości  ciepłym  uśmiechem oraz  uściskiem dłoni.  Myślę  nad  ich  słowami

i można dojść  do wniosku, że zapędzeni w dzisiejszym świecie nie dostrzegamy  problemów

związanych  z  bioróżnorodnością,  topnienia  lodowców,  wycinania  Lasów  Amazonki,

podnoszenia  się  poziomu  mórz,  zanieczyszczenia  wód,  przecież  to  wszystko  jest  ważne,

ponieważ dotyczy świata, w którym żyjemy. 

Dziękuję za rozmowę 

Aleksandra Kozdrowska, 15 lat

Zespół Szkół w Stowięcinie 

 



„ROZPRAWA O BIORÓŻNORODNOŚCI ”

Począwszy od 2000 roku, decyzją ONZ, 22 maja uznawany jest za Międzynarodowy

Dzień Różnorodności  Biologicznej.  Czym zatem jest  bioróżnorodność? i  dlaczego tak

istotna jest kwestia jej ochrony postanowiłam sprawdzić u źródła. 

Kilka  dni  temu udało  mi  się  przeprowadzić  wywiad  z  Panem Pawłem Mańkowskim-

nauczycielem biologii w ZS w Stowięcinie na temat bioróżnorodności w przyrodzie.

Czym dla Pana jest bioróżnorodność ?

P.M: To rozmaitość i heterogeniczność życia na Ziemi, obejmująca trzy wymiary 

organizacji przyrody: ekosystemowy, genetyczny i gatunkowy.

Przedstawił Pan naukową definicję boróżnorodności której większość uczniów pewnie 

nie zrozumie, czy mógłby Pan ją wyjaśnić ?

P.  M:  Mówiąc  prościej  na  Ziemi żyje  cała  gama  organizmów,  począwszy  od

najprostszych jednokomórkowców po coraz bardziej zróżnicowane formy. Każde z nich

odgrywa w przyrodzie bardzo istotną  rolę dzęki czemu przyroda znajduje się w stanie

względnej równwagi.  Ingerencja  człowieka  w  jakikolwiek  poziom  bioróżnorodności

może tą równowage zaburzyć, dlatego tak ważna jest potrzeba jej zachowania w miarę

nienaruszonej formie.

Czy zauważa Pan działania podejmowane na rzecz zachowania bioróżnorodności?

P.M:  Owszem  zauważam.  Duże  pokłony  należy  oddać  w  tym  aspekcie  instytucjom

angażującym się  w działania na rzecz przyrody. tj.  pracownikom Parków Narodowych

i Krajobrazowych,  leśniczym , instytucją proekologicznym ale także zwykłym ludziom,

którym kwestia pomocy i ochrony przyrody nie jest obca.

A w jaki sposób Pan przyczynia się do ochrony bioróżnorodności?

 P.M:  Przede wszystkim uczę i mam nadzieję, że przez te kilka lat swojej działalności

dydaktycznej  ukształtowałem kilka  roczników odpowiedzialnych młodych ludzi, którzy



w dalszym życiu będą świadomi znaczenia zachowania bioróżnorodności dla przyszłych

pokoleń.  Nie jest tajemnicą, że  w ramach swojej pracy tworzę razem z uczniami budki

lęgowe dla  ptaków,  dokarmiam rodzime gatunki avifauny w okresie  zimy,  a  obecnie

w  ramach  projektu  “Jak  utrzymać  ład  w  przyrodzie?  Poznanie  roli  owadów  w

ekosystemie”  tworze  z  najbardziej  zaangazowanymi  wychowankami  “ostoję dla

owadów”. Jej celem jest stworzenie optymalnych warunków dla owadów zapylających i

nie  tylko.  Ostaja  wielkimi  krokami  zostaje  doposażana w  hotele  dla  owadów  oraz

rodzime gatunki roślin miododajnych.

Mówi Pan o swojej pracy, a jak w codziennym życiu można dbać o bioróżnorodność ?

Czy mógłby Pan podać przykłady działań jakie może podjąć każdy z nas?

P.M : "Po pierwsze nie szkodzić". Mimo, że ta maksyma przypisywana jest środowiskom

medycznym, uważam , że doskonale wpisuje się także w temat zachowania 

bioróżnorodności. Mówiąc precyzyjniej:

- nie ścinajmy bezmyślnie drzew i nie wypalajmy łąk, 

-zamiast inwazyjnych gatunków roślin propagujmy w swoich ogrodach rodzimą florę , 

-nie niszczmy siedlisk zwierząt: gniazd ptaków (szczegolnie jerzyków i jaskółek które 

często są "solą w oku" mieszkańców miast) mrowisk, żeremi itp.

-uważajmy podczas codzienej jazdy smaochodem by ofiarą zbyt dużej prędkości nie 

padały przypadkowe zwierzeta,

-ograniczmy lub zrezygnujmy w gospodarstwach rolnych z nadmiernej ilości, 

insektycydów oraz chemicznych środków poprawiających jakość upraw,

-nie pozyskujmy gatunków chronionych lub zagrożonych wyginięciem,

To takie podstawowe działania, które moim zdaniem są w zasięgu każdego człowieka.

Jak można zauważyć bioróżnorodność jest pojęciem niezwykle istotnym. Jej ochrona nie

jest skąplikowana i wbrew pozorom każdy może przyczynić się do jej zachowania dla

obecnych i przyszłych pokoleń.

Dziękuje za rozmowę

                                                                                         Malwina Król
                                                                                          Wiek: 14 lat

  klasa I gimnazjum
                                                           ZS w Stowięcinie



“ O POTRZEBIE OCHRONY PRZYRODY “

W  dniu  01.05.2017r.  przeprowadziłam  wywiad  z  Patrykiem  Skarbek-Tłuchowskim,  21-letnim

studentem muzyki oraz miłośnikiem przyrody. Patryk został wychowany na wsi, od zawsze kochał

las, zwierzęta i rośliny. Często wyruszał na długie wycieczki po lasach w poszukiwaniu nowych

nieodkrytych  jeszcze  przez niego roślin.  Mówił:  „Chodzenie  do lasu od zawsze  było  dla  mnie

ogromną radością, bardzo to lubiłem’. Wywiad skoncentrowany był wokół bioróżnorodnością

*Czym dla Ciebie jest różnorodność biologiczna?

-Różnorodnością biologiczną według mnie jest całe bogactwo przyrody:  zwierzęta, rośliny, grzyby,

bakterie, protisty oraz siedliska jakie zajmują. Za różnorodność gatunków odpowiadają geny, które

organizmy należące do wymienionych przeze mnie królestw dziedziczą, Różnorodność biologiczna,

jej korelacja ze środowiskiem i kwestia ochrony  powinna być dla nas priorytetem w codziennym

życiu. Dzięki tej zależności funkcjonuje życie na Ziemi. Powinniśmy szanować przyrodę. Wszystko

co robimy,  podstawowe czynności  życia  codziennego są powiązane z terminem  różnorodności

biologicznej. Rozpalenie w piecu drewnem, ciepła herbata z miodem, każdy posiłek, nasze ubrania

czy nawet oddychanie, wszystko to jest możliwe dzięki różnorodności biologicznej. 

*Czy człowiek ma wpływ na różnorodność biologiczną? 

-Tak, myślę że człowiek ma ogromny wpływ na różnorodność biologiczną. Najbardziej możemy

zauważyć to w rolnictwie. Rolnicy przekształcają naturalne środowisko tworząc krajobraz sztuczny.

Stosowanie  nawozów,  oprysków,  pestycydów,  które  niekorzystnie  wpływa  na  przyrodę.

W rolnictwie najważniejsza jest wydajność, jeśli rolnik uprawia zboża chce, aby mu się to opłacało.

Rolnicy zwiększają wydajność produkcji rolnej poprzez mechanizację, stosowanie pestycydów czy

wydajnych odmian roślin i zwierząt oraz meliorację gruntów. Działalność człowieka stale niszczy

różnorodność świata przyrodniczego. Niekontrolowany wyrąb lasów czy nadmierny połów ryb to

tylko  wierzchołek  góry lodowej.  Potrzebny jest  w tym wszystkim umiar  i  równowaga, tak aby

człowiek czerpał korzyści, a przyroda nie cierpiała. Unia Europejska bardzo wspiera różnorodność

biologiczną oraz rolników, którym ciężko jest  uprawiać i  produkować żywność  nie wpływając

negatywnie  na  różnorodność  biologiczną.  Unia  Europejska  gwarantuje  odpowiednie

dofinansowania, edukuje społeczeństwo oraz zachęca je do aktywnego udziału w ochronie, tworzy

partnerstwa czy projekty typu ‘natura 2000’. Nie tylko szkodzimy różnorodności biologicznej, ale

również ją wspieramy poprzez różne formy ochrony przyrody. Najczęściej spotykanymi są Parki



Narodowe, w których chroni się różnorodność biologiczną, z tego co pamiętam w Polsce jest ich

23. Wyróżniamy też Parki Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu,

Pomniki Przyrody, Użytki Ekologiczne. Możemy spotkać ludzi, którzy z zamiłowania są po stronie

przyrody. Znam wiele osób, które starają się żyć w zgodzie z naturą. Ważne jest, aby nie tylko nie

szkodzić różnorodności biologicznej, ale również ją wspierać.

 

*Co robisz, aby chronić różnorodność biologiczną lub co możesz robić, aby ją chronić? 

-Staram się  robić  wszystko,  aby  chronić  przyrodę.  Gdy  nie  potrzebne  jest  mi  światło  lub  nie

oglądam telewizji-wyłączam je. Nigdy nie wyrzucam papierków, i pudełek na chodnik. Segreguje

śmieci,  zbieram korki, baterie lub telefony  i wrzucam do specjalnych pojemników. Nie kupuję

dezodorantów  w  sprey’u,  które  zawierają  freony,  niektóre  rzeczy  staram  się  wykorzystywać

podwójnie. Poruszam się pieszo lub na rowerze choć mógłbym robić to samochodem. Patrzę na

opakowania w sklepach, częściej kupuję produkty, których opakowania nadają się do recyklingu,

nie są testowane na zwierzętach. Zwracam uwagę na bezmyślne tracenie wody, oszczędzam ją. 

Palę w piecu ekogroszkiem. Uważam ponadto, że powinno się ograniczyć eksploatację gatunków,

wydać zakazy niszczenia i nakładać kary za niestosowanie się, zakazać polowań na dużą skalę.

Powinniśmy   podtrzymywać  mechanizmy  działania  żywej  przyrody.  Ważna  jest  ochrona

i zwiększanie obszaru środowisk, w których dany gatunek występuje. Myślę, że mądrym pomysłem

jest  reinprodukcja  gatunków na  tereny,  w których  już wyginęły.  Powinniśmy zawsze  pamiętać

o dbaniu o środowisko, bo dzięki niemu możemy dzisiaj cieszyć się tym co mamy. 

Dziękuje bracie za wyczerpujący wywiad. 

                                                                                         WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: 

                                                                                          Klaudia Skarbek-Tłuchowska, 15 lat,          

                                                                                          Zespół Szkół w Stowięcinie 


