
 
 

Sprawozdanie z Tygodnia Ziemi  

w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018 rok  
  

 Każdego roku w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach pamiętamy 
o Międzynarodowym Dniu Ziemi. 

 Tydzień Ziemi w naszej szkole otworzyły w dniu 13 IV 2018 roku prelekcje Pań ze 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Magdaleny Bieńki-Michalik i Elizy Hłasko. 
Z Zarządem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych łączy nas już bardzo długa 

historia współpracy. Młodsze klasy I - III mogły poznać wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie. 
Klasy starsze IV – VII poznawały różnorodne formy ochrony przyrody. Gawędom naszych miłych Gości 

towarzyszyły ciekawe, znakomicie wykonane prezentacje multimedialne. Zdobytą podczas prelekcji 
wiedzę uczniowie mogli utrwalić przez uczestnictwo w konkursach i quizach. 

          W środę 18 IV 2018 roku uczniowie klas VI i VII wybrali się na rajd. Szli trasą gminnej ścieżki 

przyrodniczo-historycznej  nad brzegiem rzeki Bobrzy, przez Trzcianki oraz tereny przemysłowe 
i poprzemysłowe. Przyglądali się zadrzewieniom nadrzecznym. Obserwowali stan czystości rzeki. 

Przechodzili przez ekosystem łąki. Oceniali aktualny stan lasu łęgowego. Porównywali obecny stan 
starorzecza Bobrzy z tym zapisanym w materiałach wydanych w chwili powstawania ścieżki.  

 Czwartek 19 IV 2018 roku upłynął zwłaszcza uczniom klas V i VI w prawdziwie rajskiej 

atmosferze. W tym dniu gościliśmy w murach naszej szkoły pana profesora Tymoteusza Wróblewskiego 
- wybitnego znawcę geologii, człowieka mocno zaangażowanego w przygotowania do turystycznego 

udostępnienia Jaskini „Raj”. Pan Profesor w porywającej gawędzie przedstawił wiele mało znanych, 
a nawet czasami nieznanych informacji o początkach tej niezwykłej atrakcji. Jego gawędzie towarzyszyła 

znakomita prezentacja multimedialna złożona z osobistych, archiwalnych zdjęć Pana Profesora. 
Uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć zdjęcia jaskini zrobione zaraz po jej odkryciu, przypatrzeć się 

zachodzącym w niej i w jej otoczeniu zmianom w miarę postępu prac przygotowujących „Raj” do roli 

geologicznego obiektu turystycznego, ujrzeć zdjęcia wielu już nieżyjących osób zaangażowanych w to 
piękne dzieło.  

             Zaraz po tej geologicznej gawędzie nauczycielki nauczania zintegrowanego, opiekunki 
Szkolnego Koła Teatralnego klas I-III Panie Iwona Sokołowska i Jadwiga Ochab przedstawiły szkolnej 

społeczności interesujący i pełen emocji spektakl pt.: „W harmonii z przyrodą”. 

 A potem nastąpił wielki finał. O 19.00 przybyli do szkoły uczniowie chętni do uczestnictwa 
w biwaku „Noc Ziemi”. Pod opieką Pań: Doroty Świtowskiej, Ewy Frączek-Osuch, Agnieszki Mańko i Pana 

Adama Pepasińskiego przygotowywali ekologiczne kanapki do wieczornej kolacji. Potem do niemal 
północy na sali gimnastycznej trwały zabawy zręcznościowe z tematyką ziemi w tle.  

 Po ekologicznym i własnoręcznie przygotowanym śniadaniu uczestnicy udali się do lasów 

zgórskich. Tam stanęli w zadumie nad symboliczną mogiłą Żołnierzy Wyklętych zamordowanych tutaj 
przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. Wysłuchali też historycznej gawędy 

prowadzonej przez Pana Adama Pepasińskiego. 
 A na koniec czekał posiłek z grilla sponsorowany przez Władze Gminy i Radę Rodziców. 

Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Gdy 
uczestnicy nocnego biwaku wędrowali po leśnych ostępach na zboczach Pasma Zgórskiego, pozostali 

uczniowie pod opieką swych wychowawców porządkowali okolice budynków szkół i przedszkola. 

 Nad całością przebiegu obchodów Tygodnia Ziemi czuwali p. Dorota Świtowska i p. Adam 
Pepasiński – liderzy Klubu 4H „Eko-Żuczki”.     
  

  
 


