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w Wodyniach 

CO W REDAKCJI PISZCZY?  

P 
rzed wami grudniowy numer naszego pisemka… Według kalendarza za ok-

nem może już leżeć śnieg, a termometr powinien wskazywać wartości niższe 

od zera. Jednak w tym roku zima kolejny raz nas zaskakuje i stwierdza, że 

nie przyjdzie na czas. Dlatego w tym numerze podejmujemy nie tyle temat 

świąt, co ekologii, z czym związany jest projekt, w którym uczestniczy nasza szkoła. :) 

Ciągle liczymy również na większe zaangażowanie pozostałych uczniów — każdy może 

mieć czynny udział w powstawaniu „INNEJ”. Wszystkich chętnych prosimy o zgłosze-

nia do opiekuna redakcji — pani Urszuli Skiermunt. 
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Musicie  
od siebie  

wymagać,  
nawet  

gdyby inni 
od was nie 
wymagali. 

 
~ Jan Paweł II 

WYDANIE  

EKOLOGICZNE 



KODEKS MŁODEGO EKOLOGA 
Ziemia to nasz wspólny dom. Żyjmy w zgodzie z przyrodą i rozważnie korzystajmy  

z jej darów.  

1. Nie niszcz i nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego!  
Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.  

2. Segreguj odpady!  
Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje.  

3. Zmniejsz ilości substancji szkodliwych dla środowiska!  
Szkodliwe materie - telefony i baterie zbierają wszystkie przedszkolaki  
do specjalnej paki.  

4. Używaj produktów przyja-
znych tobie i środowisku!  
Torebka foliowa jest już nie-
modna, materiałowa bardziej 
wygodna. 

5. Oszczędzaj wodę!  
Zakręcaj wodę mój przyjacie-
lu, bo wody jest mało a chęt-
nych na nią bardzo wielu. 

6. Oszczędzaj energię!  
Energię, co dzień oszczędza-
my, zatem zbędne światło wszędzie wygaszamy. 

7. Chroń rośliny i zwierzęta!  
Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;  
Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają. 

8. Żyj ekologicznie – zdrowo w zdrowym środowisku!  
Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy. 

9. Nie hałasuj!  
Dbaj o ciszę wokół. Słuchaj głosów przyrody, bo one dają nam spokój.  

10. Bądź przyjacielem przyrody!  
Dużo uczmy się o przyrodzie, jak ją chronić i jak żyć z nią w zgodzie. 
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Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż. 

Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód - sadź drzewa. 

Lecz jeśli myślisz sto lat naprzód - ucz ludzi. 

 

    Ekologia to od kilku lat bardzo popularny temat. Często poruszany w mediach,  róż-

nych kampaniach reklamowych i akcjach społecznych. Nastolatkowie oczywiście zauwa-

żają zainteresowanie tą sprawą, ale często twierdzą, że to dotyczy dorosłych, a nie ich sa-

mych… 

Na lekcjach biologii poznajemy definicję mówiącą, iż ekologia jest nauką zajmującą się 

badaniem i opisywaniem zależności między organizmami oraz między nimi a otoczeniem.                     

    W potocznym rozumieniu znaczenie tego terminu zostało uproszczone i utożsamiane 

raczej    z ochroną środowiska, czyli zależnością między ludźmi a Ziemią. 

Zapewne na pytanie: Czy lubimy przyrodę, piękne widoki, szum drzew i śpiew ptaków 

większość z nas, nastolatków odpowiedziałaby bez wahania: jak najbardziej. Jednak zbyt 

rzadko widać to na co dzień. Dlaczego? 

    Młody wiek często nie idzie w parze z myśleniem o konsekwencjach swoich decyzji i 

czynów. Nie inaczej w kwestii odpowiedzialności za środowisko - sądzimy, że to, co robi-

my i tak nic nie zmieni.  Słyszymy, iż jest źle i mówimy sobie: ciągle będzie tak samo, 

niezależnie od tego, do którego kosza wrzucę ten papierek i niezależnie od tego, czy zakrę-

cę ten kran. Jakaś <<durna>> ekologia mnie nie dotyczy  – tak w skrócie można przed-

stawić nasz sposób myślenia.  

    Kolejnym powodem wydaje się być także lenistwo. Wiemy, co powinniśmy robić, ale 

brak chęci okazuje się silniejszy. Obiecujemy sobie, że będziemy starać się zrobić w tej 

kwestii, ale nasz zapał prędko mija. 

    Pomimo ciągłej edukacji, nadal brniemy w obłudę, pytając o sens kolejnych pogadanek 

o ekologii, gdyż wydaje się nam to nas nie dotyczyć. Tymczasem jest zupełnie inaczej, 

troska o środowisko stanowi naturalny obowiązek każdego człowieka, niezależnie od te-

go, czy mamy szesnaście czy sześćdziesiąt lat.  

    Być może łatwiej byłoby być eko, gdybyśmy widzieli od razu skutki pracy, której się 

podejmujemy. Działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska nie przynoszą ra-

czej takich namacalnych efektów. Zbieramy makulaturę, ale nie jesteśmy w stanie powie-

dzieć, że dzięki temu jakieś konkretne drzewo zostało uratowane przed ścięciem, segregu-

jemy śmieci, ale nie wiemy, co dalej z nimi się dzieje. Cała trudność polega więc na my-

śleniu perspektywicznym, przyszłościowym. Musimy dostrzec i zrozumieć, iż to od małe-

go kroku tak wiele może zależeć.  

    Choć mówimy „nasza planeta”, tak naprawdę ona do nas nie należy. Warto więc pamię-

tać, że jesteśmy tu tylko gośćmi… 

EKO-MŁODZI 



SEGREGOWANIE ŚMIECI— CO I JAK? 
Segregacja śmieci to temat, który towarzyszy nam na co dzień.  Wydawać by się mogło, że wszyscy wiedzą 

co powinno wędrować do danego pojemnika. Jednak w praktyce bywa inaczej… Dlatego prezentujemy 

graficzne przypomnienie dotyczące tego, co i gdzie powinniśmy wrzucać. 
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CYTATY I MYŚLI ZWIĄZANE  

Z EKOLOGIĄ 
 

Jeżeli nie ma odwrotu, 

to nie ma też drogi naprzód.   

 

Nie mogę oczywiście powiedzieć, 

czy będzie lepiej, 

mogę tylko powiedzieć, 

że jeżeli ma być lepiej 

to coś musi się zmienić. 

Ten, który potrafi  

cieszyć się życiem,  

nie musi otaczać się bogactwami 

Kłócą się i zaprzeczają sobie ci, 

którzy nie dostrzegają, 

całości rzeczy 

 

Chwast to roślina której zalety 

nie zostały jeszcze odkryte 

 

Przyroda nie zna  

nagrody ni kary, 

zna tylko konsekwencje. 

 

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, 

której środek leży wszędzie, 

a zakres nigdzie.  

Żeby coś się stało możliwe 

trzeba stale, od nowa 

pracować nad niemożliwym. 

 

Dobrze jest człowiekowi 

żyć z głową w chmurach 

a myślom 

dać mieszkać pośród orłów, 

ale musi on też myśleć o tym, 

że im wyżej drzewo  

wspina się ku niebu, 

tym głębiej musi zapuścić korzenie 

w serce matki Ziemi    

Wycięty las  

Szumi już tylko w nas  

Drzewa umierają stojąc 

A ja umrę klęcząc..... 

Przed trawą zieloną, 

Przed różą, przed tęczą! 

 

 

 

 

 

Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki 

przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje co-

dzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, 

garaż, ogród. 

To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komu-

nikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i taka 

ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym 

pokoju, mieszkaniu, domu. 

Jeśli myślisz rok naprzód 

sadź ryż 

Jeśli 

my-

ślisz 

10 lat 

na-

przód 

sadź 

drze-

wo 

Lecz 

jeśli 

my-

ślisz 100 lat naprzód 

ucz ludzi  

 

 

 

 

 

 

 

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. 

Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci    

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami 

zaopiekujmy się Ziemią. 

Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, 

utrzymując ją w czystości i szczęściu.   

Ziemio nasza, Ziemio miła 

Tyś nas wszystkich wykarmiła, 

Twe powietrze, lasy, wody, 

To największa Twa uroda. 

Więc człowieku, pilnuj srodze, 

5 



Opiekun gazetki:  

Pani Urszula Skiermunt 

 

EKO—CIEKAWOSTKI 

 Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się 

w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 la-

tach, a niedopałki papierosów po 2 latach. 

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodu-

kować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe 

zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi. 

 W Polsce pracuje dziś 290 profesjonalnych 

elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW, 

podłączonych do sieci i sprzedających energię 

zakładom energetycznym. Razem produkują 

zaledwie 3% energii elektrycznej. 

 Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 

atmosfery i zgładzić efekt cieplarniany, austra-

lijscy naukowcy zaproponowali metodę zako-

pywania dwutlenku węgla w stanie półpłyn-

nym pod ziemią. 

 Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 

86% polskich zakładów nie ma urządzeń do 

redukcji zanieczyszczeń gazowych. A woje-

wódzkie fundusze ochrony środowiska kupują 

papiery wartościowe, zamiast wspierać wszel-

kie przedsięwzięcia proekologiczne. 

 Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powo-

duje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów 

wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje 

wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a 

rocznie - 260 m sześciennych wody. 

 Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć 

średnio 17 drzew. 

 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko 

jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi 

rocznie 10 tys. ton szkła. 

 W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów 

aluminiowych puszek, które można powtórnie 

przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończe-

nie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to osz-

czędność energii równej spaleniu jednego litra 

paliwa. 

 W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komu-

nalnych jest kompostowanych (2%). Dla po-

równania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-

80%. 

 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona 

do obiegu pozwala zaoszczędzić energię po-

trzebną do świecenia 100 watowej żarówki 

przez 4 godziny. 

 Około 360 mln kilometrów kwadratowych po-

wierzchni Ziemi zajmują morza i oceany. Nie-

stety człowiek wykorzystuje je często jak wysy-

pisko śmieci, niszcząc ogromną część zamiesz-

kujących je roślin i zwierząt. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE   

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  

Redakcja „INNEJ” wraz z opiekunem 

Niech ten świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych 

napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze 

bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie. 


