
 

Co roku, 9 stycznia, świętujemy Dzień Ligi Ochrony Przyrody.  

To jednocześnie urodziny LOP-u, która w 2020 roku kończy uwaga  

92 lata! Ale co to jest 92 lata, skoro Liga czuje się nadal młoda,  

a co najważniejsze chętna do działania! Główny cel tego działania  

to ochrona środowiska. Może dlatego tak chętnie do akcji 

organizowanych przez LOP dołączają i dzieci, i młodzież, również  

z naszej szkoły. 

Liga kończy 92 lata, i jest najstarszą polską organizacją ekologiczną, 

choć o przyrodę staraliśmy się dbać od dawien dawna. Nasi królowie 

wiedzieli, jak ważna jest natura. 

Kazimierz Wielki – chronił lasy. 

Zygmunt III Waza – działał na rzecz zagrożonych wyginięciem turów.  

Władysław Jagiełło – ograniczył polowania. Chronił stare dęby i cisy. 

Zygmunt Stary – objął ochroną sokoła, łabędzia oraz bobra.  

W naszej „Ósemce”, króla nie mamy, ale jest królowa. Pani Jolanta 

Malarczyk, która niczym Kapitan Planeta bohater kreskówki z lat ’90 

nie tylko kocha przyrodę, ale tę miłość wpaja wszystkim uczniom 

naszej szkoły, zaczynając od tych najmłodszych.  

Chyba nie trzeba nikomu przypominać, że „Ósemka” od dawna 

współpracuje z LOP-em, a ta współpraca jest niezwykle udana i 

owocna. To wszystko, dzięki fantastycznym działaniom Pani Jolanty 

Malarczyk, która jest nauczycielem geografii i przyrody,  

a jednocześnie opiekunem szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody. 

OŚMIORNICZKA, korzystając z okazji postanowiła zapytać Panią 

Jolantę o kilka faktów z życia przyrodniczego szkoły. Święto LOP-u,  

to był doskonały pretekst, żeby zaczepić Panią Jolantę na korytarzu  

i namówić na rozmowę. Udało się!  OŚMIORNICZKA zaprasza  

do lektury!  

 



 

Dzień dobry Pani Jolanto... 

Dzień dobry! 

Od razu czarujący uśmiech na twarzy, taki ktoś musi być 

przyjacielem przyrody! 

Czerpię energię właśnie z otaczającego mnie świata, z drzew, kwiatów, 

pięknego nieba i słońca, którego ostatnio nieco brakuje, ale nie przejmuję 

się tym i jak to się mówi „BYLE DO WIOSNY!” 

Pani Jolanto, jak dawno nawiązała Pani współpracę z Ligą Ochrony 

Przyrody? 

Wydaje mi się, że od zawsze z nimi współpracuję (śmiech). Tak poważnie 

zajęłam się tym tematem, kiedy zaczęłam uczyć przyrody,  

ale jeszcze pracując na świetlicy szkolnej starałam się „przemycać” 

niektóre zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego, prowadząc 

choćby zajęcia „Las uczy nas”. Jeszcze teraz jak sobie przypomnę te leśne 

spacery od razu buzia mi się uśmiecha... 

Widzę to... Czy Liga Ochrony Przyrody cieszyła się z kolejnych 

członków jacy dołączyli do ich grona? 

Bardzo się cieszyli! Po pierwsze nowi członkowie, to wsparcie finansowe, 

dla tej wspaniałej organizacji, ale przede wszystkim, każda nowa buźka  

w LOP-ie, to dodatkowy strażnik ochrony przyrody. Oby ich jak najwięcej! 

Nasi uczniowie są przyzwyczajeni do działania od najmłodszych lat, 

 a w LOP-ie dużo się dzieje, więc i liga dla dzieciaków i dzieciaki dla ligi 

są jak ta przysłowiowa woda na młyn. Dużo akcji, dużo konkursów, 

których byliśmy wielokrotnie laureatami, dlatego nasi uczniowie są chętni 

do stania na straży ochrony środowiska.  

Skoro tak często byliśmy nagradzani jako szkoła, to proszę powiedzieć 

Pani Jolanto, jakimi dokonaniami, jako szkoła, możemy się pochwalić 

biorąc pod uwagę ten dotychczasowy staż pracy włożonej na rzecz 

ochrony przyrody? 

Zanim przejdę do nagród chciałabym się pochwalić naszym najmłodszym 

„dzieckiem”, które wspólnie z członkami szkolnego koła przyrodniczego 

hodujemy. 

 



 

Co to za dziecko? I jak to hodujemy? Pani Jolanto... 

Tak, hodujemy! Bo chodzi o drzewo tlenowe, które zasadziliśmy  

tu na terenie kieleckiej „Ósemki”, aby mieć je na oku... 

Czy to będzie nasz absolwent? 

Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie i drzewo tlenowe będzie z nami 

jak najdłużej, bo to same korzyści! 

A jakie? 

Jak sama nazwa wskazuje to drzewo produkuje tlen, bez którego człowiek 

przecież nie mógłby istnieć. 

Pani Jolanto, a nie dałoby się sprowadzić takiego drzewa 

złotówkowego? Żeby można było zrywać z niego pieniądze? 

Nigdy nie słyszałam o takim drzewie, ale jak się pojawi czemu nie, 

sprowadzimy... A wracając do drzewa tlenowego, to właśnie LOP postarał 

się o to, aby w Kielcach pojawiło się kilka takich drzewek. Jedno trafiło  

do nas, czy to nie piękne? 

Tak od razu lepiej się oddycha! A wracając do tych nagród i osiągnięć 

naszej szkoły, to pochwali się Pani w końcu trochę? 

Pochwale się, pochwalę... Przypomina mi się taki konkurs „Środowisko 

ponad wszystko”, w którym oczywiście nasza szkoła brała udział.  

Jest to cykliczne przedsięwzięcie, organizowane przez kielecką Straż 

Miejską, tak jak i kolejne, które uczniowie Ósemki sobie upodobali.  

Na pewno wszyscy słyszeli o „Zielonym patrolu” prawda? 

Oczywiście, że słyszeli wszyscy! 

No właśnie, to kolejny dowód na to, że uczniowie naszej szkoły chętnie 

angażują się w przeróżne akcje przyrodnicze. W akcji „Zielony Patrol”, 

zajęliśmy 1 miejsce, a w nagrodę pojechaliśmy na tygodniową wycieczkę 

do Wiednia i Bratysławy... 

Nad pięknym modrym Dunajem można by rzec... 

Dokładnie! Znacznie bliżej bo na kieleckim osiedlu Bocianek,  

jest taka fajna Szkoła Podstawowa nr 1, która co roku organizuje konkurs 

„Z ekologią za pan brat”. A najfajniejsze jest to, że nasza również 

najfajniejsza szkoła, co roku zdobywa w tym konkursie czołowe miejsca...       

 



 

 

 

Te nagrody, to dowód na to, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8  

w Kielcach są ambitni, ale i zaangażowani w akcje na rzecz ochrony 

przyrody. Czy śmiało możemy powiedzieć, że dzieciaki mają coraz 

większą świadomość tego, że przyroda i dbanie o nią, mówiąc 

kolokwialnie, leży w naszym interesie? Czy dzieci wiedzą jakie płyną  

z tego korzyści? 

Zdecydowanie tak! Wiedzą i to coraz więcej na ten temat! Bardzo mnie  

to cieszy, bo ochrona środowiska stała się modna, bo dbanie o przyrodę 

jest stylem życia, bardzo pożytecznym musze przyznać. Jakże cieszy fakt, 

kiedy widzimy, że w akcje na rzecz przyrody angażują się całe rodziny 

począwszy od segregacji śmieci w domu, po ogólnopolskie 

przedsięwzięcia, albo te organizowane przez LOP, czy też naszą szkołę. 

Nikomu chyba nie muszę przypominać ile makulatury udało nam się 

wspólnie zebrać, ile nakrętek przekazaliśmy już do odpowiednich 

instytucji. Ostatnio wraz z klasą VI A udaliśmy się w okolice pobliskiej 

góry Telegraf, na spacer ekologiczny. Musze powiedzieć, że udało nam się 

posprzątać nieco tych terenów leśnych. Najpierw pozbieraliśmy śmieci  

do jednego worka, a potem odbyła się ich fachowa segregacja. 

 



 

 

 

 

Dzieci wiedzą gdzie i jakie śmieci wrzucać? 

Czy wiedzą?! One doskonale się orientują w tym temacie! Lepiej  

niż niejeden dorosły! I to jest piękne, że uczniom nie trzeba już wiele 

tłumaczyć, jeśli chodzi o te kwestie. Oni wiedzą co to jest recykling,  

jak mają dbać o środowisko i co temu środowisku szkodzi. Gros tej wiedzy 

wynoszą z domu, więc tylko pogratulować wspólnej i rodzinnej świadomości 

przyrodniczej.  

Czego OŚMIORNICZKA może życzyć szkolnemu kołu przyrodniczemu? 

Przede wszystkim wytrwałości, coraz więcej członków, siły samozaparcia i 

pomysłów, które będziemy mogli wcielić w życie. W ekologiczne życie 

podkreślam! Oprócz tego zaangażowania dzieciaków... 

I kolejnych nagród na konkursach... 

O nagrody tu nie chodzi. Musimy wszyscy zapamiętać, że kiedy przyroda 

wokół nas czuje się dobrze, to i my będziemy się czuć dobrze, a nawet bardzo 

dobrze!  

 

 

 

 

 



 

 

I to jest doskonałe resume i jeszcze lepsza pointa naszej dzisiejszej 

rozmowy, za którą serdecznie Pani Jolanto dziękuję...  

Również bardzo dziękuję... Dbajcie o przyrodę kochani! Ona potrafi nam się 

odwdzięczyć!     

 

 

 

 


