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Zmienia życie. Otwiera umysły. 

W dniu 28 września 2017 roku o godzinie 8.00 spotkaliśmy się w szkole.  Na ten dzień 

zaplanowane były: wycieczka piesza do Rezerwatu „Chmielinne”, zwiedzanie Leśnej 

Podlaskiej, obserwacja pomników przyrody, przedstawienie naszych prezentacji 

przyrodniczych oraz spotkanie z przedstawicielem mediów lokalnych. Dzień rozpoczęliśmy od 

przedstawienia naszym francuskim przyjaciołom prezentacji multimedialnych o Rezerwacie 

„Chmielinne” i pomnikach przyrody, poprzedzających wyjście w teren. 

 

Dominika Denisiuk i Daniel Niedziółka- Prezentacja o 

Rezerwacie „Chmielinne” 

 

Gabriela Gadomska i Karolina Spychel- opowiadają o 

pomnikach przyrody 

Po przygotowaniu teoretycznym 

wyruszyliśmy w teren. Pierwszym 

punktem programu był Rezerwat 

„Chmielinne”. Przewodnikami były: 

Dominika Denisiuk i Karolina 

Podkańska. 
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Rezerwat „Chmielinne” wczesną jesienią 

Pokazaliśmy naszym francuskim przyjaciołom trzy zbiorowiska leśne: grąd, ols porzeczkowy, 

łęg jesionowo-olszowy i ich charakterystyczny drzewostan oraz rośliny runa leśnego. 

W związku z tym, że byliśmy w Rezerwacie w innej porze roku mieliśmy możliwość 

zaobserwowania owocodajnych krzewów stanowiących źródło pożywienia zwierząt: 

 

      

Owocująca jeżyna          Dzika róża 



 

Głóg szypułkowy 

Przekazaliśmy również swoją wiedzę dotyczącą znaczenia martwych drzew w lasach. 

 

W czasie pobytu w Rezerwacie zauważyliśmy, że została dokonana wycinka drzew. Człowiek 

wycinając drzewa zabiera zwierzętom ich siedliska. 

 



 

 

Te drzewa przeznaczone są na sprzedaż 

 

    

Nasza grupa w Rezerwacie „Chmielinne”  Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego  

 

 

 



Po zajęciach terenowych 

wróciliśmy do Leśnej 

Podlaskiej. Zwiedziliśmy 

klasztor, pokazaliśmy 

pomniki przyrody rosnące 

na terenie przyklasztornym  

 

 

 

 

 

 

Dąb szypułkowy ustanowiony pomnikiem przyrody 

 

Następnie udaliśmy się na uroczysko „Kołowierz” do Dębu Miłości, który jest miejscem 

spotkań zakochanych. 

 

 

Legenda głosi, że ten, kto przytuli się do dębu ma szczęście w miłości. A wg ludowych 

przekazów, objęcie przez rodzinę pnia drzewa zapewnia spokój i szczęście rodzinne.  



 

Pozdrowienia spod Dębu Miłości 

Po zajęciach terenowych wróciliśmy do szkoły na obiad, a po nim przedstawiliśmy pozostałe 

prezentacje. 

 

Karolina Podkańska przedstawiła gatunki ptaków zimujących i migrujących w rezerwacie 

i jego otulinie, zbiorniku retencyjnym  Witulin-Terebela i na terenach rolniczych w Dolinie 

Klukówki. Zwróciła uwagę na cechy, po których można zidentyfikować gatunek oraz na 

zagrożenia i sposoby czynnej ochrony ptaków na zimowiskach i podczas migracji. 



 

Irmina Ludwiszewska opowiedziała o naszym udziale w Akcji Czynnej Pomocy Płazom. 

Zwróciła uwagę na zagrożenia tej ginącej grupy zwierząt i doradziła w jaki sposób możemy im 

pomóc. 

Potem mieliśmy okazję udzielić wywiadu dla radia – „Biper”  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6rEK4LyZDxU


Podsumowanie dnia: 

1. Przekazaliśmy, a jednocześnie pogłębiliśmy swoją wiedzę  

o zbiorowiskach leśnych i roślinach runa leśnego Rezerwatu „Chmielinne”. 

2. Udowodniliśmy  dlaczego martwe drzewa żyją drugim życiem. 

3. Obserwowaliśmy pomniki przyrody w innej porze roku i podziwialiśmy ich piękno. 

4. Byliśmy przewodnikami po naszej miejscowości gminnej. 

5. Przedstawiliśmy gatunki ptaków zimujących i migrujących z trzech ekosystemów, 

zwróciliśmy uwagę na cechy po których można rozpoznać gatunek. 

6. Powiedzieliśmy o zagrożeniach i sposobach czynnej ochrony ptaków na zimowiskach 

i podczas migracji  oraz o zagrożeniach i sposobach czynnej ochrony płazów w Polsce. 

8. Udzieliliśmy wywiadu dla radia- „Biper”. 

9. Nasze wystąpienia na forum spowodowały, że musieliśmy się do nich przygotować 

i zmierzyć się z tremą. 

10. Poprawiliśmy naszą komunikację w językach obcych (angielskim i francuskim) 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

 

Zdjęcia: Karolina Podkańska z kl. IIb 

Opracowanie: Dominika Denisiuk, Daniel Niedziółka z kl. IIIb pod kierunkiem 

nauczyciela biologii p. Joanny Sawczuk  
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