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Powinniśmy zwracać wię-
cej uwagi na losy przyro-
dy, ponieważ to my żyje-
my w jej otoczeniu, a nie 
ona w naszym! 

                Z tego właśnie 
powodu dwaj nasi kole-
dzy-Eryk  i Fabian  stwo-
rzyli projekty ekologicz-
ne na konkurs organizo-
wany przez Urząd Mar-
szałkowski wojewódz-
t w a  k u j a w s k o -
pomorskiego.  Ich prace 
doceniło jury, otrzymali-
śmy więc fundusze na 
realizację zadań projekto-
wych pod nazwą „Lubię 
tu być… na zielonym”. 
Ten specjalny numer ga-
zetki powstał dzięki zaan-
gażowaniu naszych ekoli-
derów, którzy chcą jak 
najlepiej przybliżyć nam 
temat ekologii. 

Ola Nowacka 

„LUBIĘ TU BYĆ … NA ZIELONYM”,  
czyli o tym, że  warto dbać o przyrodę 

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie…  

Słowo od Redakcji 

Drodzy koledzy i drogie ko-
leżanki! 

             Bardzo wiele słyszy-
my o ekologii i problemach z 
nią związanych, ale czy robi-
my coś, by im zapobiegać? 
Jest to poważna sprawa, bo 
chodzi tu o środowisko, w 
którym przebywamy na co 
dzień. Rozejrzyjmy się wokół 
siebie i zobaczmy piękno, 
które nas otacza, zamiast 
siedzieć bezczynnie w czte-
rech ścianach. Przebywanie 
na świeżym powietrzu i po-
znawanie nowych zakątków 
świata to nie tylko ciekawe   
zajęcie, ale także pożyteczne, 
gdyż wspieramy w ten spo-
sób nasze zdrowie! 

              Czy wiemy, co może-
my robić, aby chronić przyro-
dę i co tak właściwie jej za-
graża? Głównym problemem 

jest niszczenie i nieszano-
wanie naturalnych środo-
wisk przez ludzi. Gdy je-
steśmy w lesie, to właśnie 
my jesteśmy gośćmi! Nie 
możemy o tym zapominać. 
Jest to dom roślin i zwie-
rząt. Musimy zwracać 
uwagę na zachowywanie 
ciszy i spokoju, aby nie 
płoszyć zwierząt. Powinni-
śmy również zachowywać 
czystość, więc nie pozosta-
wiać po sobie nawet naj-
drobniejszych śmieci. Jest 
to środowisko naturalne, co 
oznacza, że powinniśmy je 
zostawić w takim stanie, w 
jakim je zastaliśmy. Jest 
wiele sposobów, dzięki 
którym możemy pomagać 
przyrodzie. Jednym z nich 
jest włączanie się do akcji,  
podczas  których sprząta-
my Ziemię.         

Wodnej aż do plaży. Co jakiś czas 
pojawiają się ławki i latarnie. 

Rezerwat przyrody „Dolina Osy” 

Występuje tu 59 gatunków ptaków 
chronionych takich jak np. czapla 
siwa i bocian czarny. Warto też 
zajrzeć do Słupskiego Młyna – jest 
tam unikatowy, dawny młyn wod-
ny na rzece – Osa. 

Rezerwat przyrody „Rogóźno 
Zamek” 

Najsłynniejszym walorem tego 
rezerwatu jest zamek krzyżacki. 
Wielką osobliwością są okazy    

Czasami zastanawiasz się 
gdzie można pojechać, żeby 
coś zwiedzić lub coś ciekawe-
go zobaczyć. Nie pomyślisz o 
swojej okolicy, a okazuje się, 
że jest wiele różnych, cieka-
wych miejsc wartych odwie-
dzenia. Oto kilka propozycji 
dla Ciebie: 

Jezioro Zamkowe 

Możesz wybrać się na spacer 
wzdłuż J. Zamkowego nowo 
wybudowaną ścieżką. Prowa-
dzi ona od mostu przy ulicy 
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jarzębu brekinii – drzewa objętego 
w Polsce ochroną gatunkową. Jest tam 
10 około 120-letnich okazów tego drze-
wa. Rezerwat ten obejmuje również oko-
ło 1800-metrowy odcinek rzeki Gardęgi. 

Ogród botaniczny 

Znajduje się w Grudziądzu nad rzeką 
Trynką. Został założony w 1935 roku. 
Jest tam kilkaset drzew, krzewów i krze-
winek. Ciekawym obiektem w tym 
ogrodzie jest zegar słoneczny. Warto 
odwiedzić to miejsce wiosną, kiedy na-
sze oczy będą cieszyć różne pięknie 
kwitnące kwiaty.   

 

Przygotował: Eryk Rybiński 

 



 

odporności biologicznej drzewosta-
nów poprzez poprawianie ich skła-
dów gatunkowych, wprowadzanie 
krzewów itp. Staramy się, aby nasze 
lasy były różnowiekowe, wieloga-
tunkowe i w miarę możliwości mia-
ły jak najbogatszą warstwę podszy-
tu, co sprawia, że  zadomawia się    
w nich  sporo naszych sprzymie-
rzeńców, takich jak ptaki, nietope-
rze, mrówki i wiele innych organi-
zmów. W celu zachowania dobrego 
stanu zdrowotnego lasu wycinamy 
drzewa porażone przez grzyby pa-
sożytnicze, czy zasiedlone przez 
owady, aby zapobiegać ich nad-
miernemu rozwojowi,  co stanowi-
łoby zagrożenie dla kolejnych, jesz-
c z e  z d r o w y c h  d r z e w . 
 

Jeśli chodzi o ranne zwierzę, na 
szczęście nie zdarzyło mi się takiego 
spotkać.  Trafiały do nas czasem 
ranne  ptaki, które odwoziliśmy do 
ośrodków pomocy dla dzikich zwie-
rząt (ich adresy można znaleźć w 
internecie). Pamiętajmy jednak         
o zasadzie: znajdując ranne zwierzę, 
nie próbujmy udzielać mu pomocy 
na własną rękę, w takiej sytuacji  
należy powiadomić np. najbliższą 
lecznicę dla zwierząt,  miejscowego 
leśniczego lub myśliwego.  

Chciałaby Pani opowiedzieć jakąś 
ciekawostkę dotyczącą lasu, jeśli 
tak to jaką?  

Niedawno dowiedziałam się, że 
bardzo prawdopodobne jest, że 
drzewa porozumiewają się między 
sobą. Do takiego wniosku doszła 
kanadyjska leśniczka -prof. Suzanna 
Simard, uważa ona, że jest to możli-
we dzięki mykoryzie.  

Z panią Hanną Grudziecką, specja-
listą do spraw ochrony lasu                  
rozmawiała: Ola Nowacka 

 

Na czym głównie polega Pani praca, 
czy jest trudna i jak długo Pani już 
pracuje w tym zawodzie? 
Moja praca to głównie praca biurowa. 
Zajmuję się zagadnieniami związany-
mi z ochroną lasu, przyrody, zagospo-
darowaniem turystycznym terenów 
leśnych, zadrzewieniami oraz eduka-
cją leśną. Praca ta do łatwych nie nale-
ży, jednak wszystko zależy od podej-
ścia - jeśli się robi to, co się lubi, nic nie 
jest zbyt trudne, ani pracochłonne.      
W Nadleśnictwie Jamy pracuję od 31 
lat, z czego  28 lat w zawodzie leśnika.  
 

Co najbardziej fascynuje Panią w tej 
pracy, a za czym Pani nie przepada?  
Najbardziej fascynująca jest przyroda, 
jej piękno, zmienność, procesy w niej 
z a c h o d z ą c e .  
Nie przepadam za ilością dokumen-
tów, które tej pracy towarzyszą, wola-
łabym więcej czasu spędzać w terenie. 
 

Jaki był powód podjęcia przez Panią 
takiej pracy?  

O wyborze zawodu zadecydował czy-
sty przypadek. Po ukończeniu liceum 
nie byłam pewna czy nadal chcę reali-
zować moje wcześniejsze plany zawo-
dowe. Postanowiłam przeczekać jakiś 
czas, aby upewnić się, co naprawdę 
chcę robić w życiu i podjęłam pierw-
szą pracę, jaką mi zaproponowano -    
w Nadleśnictwie Jamy, w dziale admi-
nistracji. Potem pracowałam w księgo-
wości,  a ponieważ zagadnienia zwią-
zane z przyrodą, z lasem, zawsze były 
mi bliskie, postanowiłam zdobyć za-
wód leśnika i z nim związać swoje 
życie. Nie żałuję swojej decyzji, bo ta 
praca, chociaż niełatwa, daje mnóstwo 
s a t y s f a k c j i . 

 

Co robić, gdy zgubimy się w le-
sie?  

Zanim udamy się do lasu  powinni-
śmy się do tego przygotować: np.:  
a) odwiedzić stronę internetową 
„Bank Danych o Lasach” i zapo-
znać się z mapami terenu, na który 
się udajemy i przeanalizować trasę, 
którą chcemy się poruszać, 

b) zwracać uwagę na słupki od-
działowe znajdujące się na przecię-
ciach linii  oddziałowych i inne 
oznaczenia, chociażby szlaków 
PTTK, 

c) ze strony internetowej nadleśnic-
twa, do którego się wybieramy, 
spisać telefony osób, które mogą 
nam pomóc, 

        d) w miarę możliwości korzystać                         
z     Internetu. 

Jakie  zwierzę lubi Pani najbardziej              
i dlaczego?  
Trudno powiedzieć, które najbardziej, 
po prostu lubię zwierzęta, cieszę się 
każdą chwilą, kiedy mogę obserwować 
ich zachowania i  „mądrość” wynikającą 
z instynktów samozachowawczych.  
 

Czy robi coś Pani, gdy dostrzeże obja-
wy chorobowe lub ranne zwierzę         
w  l e s i e ?   
Zajmuję się ochroną lasu, więc analiza 
zjawisk chorobowych i przeciwdziała-
nie im należy do moich obowiązków.  
W sytuacji  zagrożenia  współpracujemy 
również z takimi instytucjami jak Ze-
spół Ochrony Lasu czy Instytut Badaw-
czy Leśnictwa.  Generalnie unikamy 
stosowania środków chemicznych, ra-
czej skupiamy się na podnoszeniu     

100 pytań do… czyli nasz wywiad—ciekawi ludzie naszego regionu 
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To  pani Hanna Grudziec-
ka, niezwykły człowiek z           
pasją. To ona była naszym 
przewodnikiem  w Biała-
chowie, gdzie znajduje się 
ścieżka edukacyjno –leśna.  



„Co w trawie piszczy…, czyli o tym, co dzieje się w podstawówce 

Pomagamy potrzebującym i upiększamy naszą 
okolicę. Akcja charytatywna „POLA NADZIEI” 

Dbamy o naszą małą Ojczyznę—
akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 

torzy dostrzegli ślady 
dzika. Wśród odgłosów  
leśnych można było wy-
różnić śpiew: kowalików, 
sikorek oraz dzięcioła 
pstrego. Młodzi przyrod-
nicy mogli także przyjrzeć 
się  różnorodnym rośli-
nom. Zobaczyli: cyrkonię 
podróżnik, przylaszczki i 
miodunkę ćmę. Ale to nie 
koniec wrażeń… Uczest-
nicy wycieczki po powro-
cie opowiadali z zafascy-
nowaniem o tym, że wi-
dzieli leje  

7 września 2018 roku od-
były się zajęcia terenowe 
zorganizowane przez eko-
lidera—Eryka Rybińskie-
go w ramach projektu 
„Edukacja społeczności 
zamieszkujących obszary 
chronione województwa 
kujawsko—pomorskiego. 
Lubię tu być… na zielo-
nym”. Eryk oraz jego  
koleżanki i koledzy z kla-
sy VIII a wybrali się do 
rezerwatu krajobrazowe-
go „Dolina Osy” oraz re-
z e r w a t u  l e ś n e g o 
„Rogóźno Zamek”. Opie-

kę nad uczniami sprawo-
wały panie: Maria Jasiń-
ska, Bernadeta Zdunek—
Jaranowska oraz Marlena 
Kminikowska—Grzesiak. 
Natomiast przewodnika-
mi byli panowie: Sławo-
mir Czapla i Michał Koso-
wicz. Ta przyrodnicza 
wyprawa okazała się nie-
zwykle ciekawa. Podczas 
wędrówki po lesie 
uczniowie mogli zoba-
czyć: krowy szkockie, 
konia, padalca, daniela, 
sarny, a uważni obserwa-

 

 
17 września 2018 roku na 
trzeciej godzinie lekcyjnej 
wyruszyliśmy  z naszymi 
nauczycielami na wielkie 
sprzątanie  Łasina. Zosta-
liśmy zaopatrzeni w wor-
ki i rękawice, chęci do 
działania też nam nie za-
brakło. Każda klasa miała 
wyznaczony teren do 
sprzątania. Trzeba przy-
znać, że wszyscy bardzo 
się starali i worki szybko 

zapełniły się śmieciami. 
Zawsze jesteśmy zdziwie-
ni, ileż to śmieci leży na 
naszych ulicach, a także 
wokół  Jeziora Zamkowe-
go. To świetna akcja! 
Dzięki niej nasza miejsco-
wość na pewno stała się 
ładniejsza.  

Warto pamiętać o ekologii  
na co dzień, nie tylko od 
święta. 

skiej. Żonkile zakwitły 
również w wielu ogród-
kach w Łasinie i okolicy, 
gdyż wolontariusze z 
naszej szkoły sprzedali 
ponad 500 cebulek tych 
ślicznych optymistycz-
nych kwiatów.  

W tym roku szkolnym 
w październiku już 
trzecia edycja tej akcji! 

Nasi uczniowie i nauczy-
ciele  chętnie włączają się 
w różne akcje charytatyw-
ne. W zeszłym roku szkol-
nym za sprawą pani Ber-
n a d e t y  Z d u n e k -
Jaranowskiej wszystkie 
klasy zaangażowały się w 
akcję „POLA NADZIEI”.  
Jesienią 2017 roku każdy 
zespół klasowy zakupił 
po trzy cebulki żonkili. 

Następnie przedstawicie-
le  klas zasadzili cebulki 
przed szkołą. Wiosną  
wszyscy mogli podziwiać 
rządki pięknych, żółtych 
kwiatów, które nie tylko 
ładnie wyglądają, ale też 
przypominają nam o po-
trzebujących z hospicjum 
prowadzonym przez księ-
ży Marianów w Warsza-
wie przy ulicy Tykociń-
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 POZNAJEMY NASZĄ OKOLICĘ—WYCIECZKA EKOLOGICZNA  

 po bombach i okopy z 
czasów II wojny świato-
wej, wgniecenia po arma-
tach oraz zobaczyli śre-
dniowieczną osadę Słup-
ski Gródek. Uczniowie 
zdobyli tez praktyczną 
umiejętność określenia 
kierunków świata w 
oparciu o słupki wyzna-
czające granice sektorów 
leśnych. Aż trudno uwie-
rzyć, że można tak wiele 
się dowiedzieć podczas 
jednej wyprawy do la-
su… To była niezwykła 
lekcja przyrody 

 

Rezerwat „Dolina Osa” - klasa VIII a oraz pan 
Michał Kosowicz, inspektor wydziału   
środowiska w starostwie w powiatowym   
w Grudziądzu 



Poznajecie? To piękne miejsce znajduje się na wyciągnięcie dłoni… Tu, w Łasinie. To tra-
sa rowerowo– spacerowa powstała nad Jeziorem Zamkowym. Można tu bezpiecznie jeź-
dzić na rowerze i odbywać romantyczne, relaksacyjne spacery. Polecamy!  

BIEG PO ZDROWIE  

REDAKCJA:   
OLA NOWACKA 
ERYK RYBIŃSKI 

MICHAŁ GRONEK 
OPIEKUN– ANNA GACZYŃSKA 

 

W ramach projektu „Lubię tu być … na 
zielonym” zorganizowano w naszej 
szkole akcję „Bieg po zdrowie”.  

18 września 2018 roku uczniowie klas 
IV-VIII  wraz z wychowawcami udali się 
w kierunku Jeziora Zamkowego, aby 
korzystając z pięknej, słonecznej pogody 
oraz nowopowstałej w Łasinie ścieżki 
rowerowej  pobiec dla zdrowia, ale i dla 
przyjemności. Jeśli komuś zabrakło siły 
na bieg, szedł    podziwiając przyrodę         
i cudowne widoki.  

Klasy V b i VI b w tym dniu uczestniczy-
ły w wycieczce do Rulewa, gdzie 
uczniowie gimnastykowali się, pokonu-
jąc trasy w parku linowym. To był ich 
„bieg po zdrowie” :-) 

Na zdjęciu klasa VI a. 
Uśmiech na twarzach 
biegaczy, zielone 
drzewa i słońce. Cóż  
więcej potrzeba…  

Cóż  to za piękna 
okolica? Zieleń, 
drzewa, ławeczki    
i latarnie… Jeśli 
jeszcze tam nie 
byłeś, koniecznie 
napraw ten błąd. 
To przecież tak 
niedaleko! 


