
Klimatyczny wywiad  
Wychowawczyni klasy 5, pani Jolanta Cecherz, poprosiła uczniów o przeprowadzenie wywiadu ze starszą 
osobą na temat zmian klimatycznych. Nasza koleżanka przeprowadziła wywiad ze swoją babcią. 
Przeczytajcie.

Czy obserwujesz Babciu , że klimat się zmienia?
Tak, Natalciu , widzę to nie tylko w swoim miejscu zamieszkania,  ale też z informacji z TV co się dzieje na 
świecie.
W jaki sposób wg Ciebie zmienia się klimat?
Podczas danej pory roku zmieniają się temperatury czyli jej wahania od upalnych dni do bardzo zimnych. 
W porach, gdzie uważana jest za zimną, coraz częściej występują bardzo ciepłe dni np.: późną jesienią czy
też zimą. Niektóre dni są bardzo deszczowe , wietrzne. Niedaleko mnie był kiedyś staw, który wysechł, a 
istniał przez ponad 40 lat. 
- Jak wyglądały pory roku kiedy byłaś małą dziewczynką? 
Lato z reguły było upalne ale też i bardzo obfite w burze i deszcz. W zimę był srogi mróz, a nie tak jak 
dzisiejsze zimy. Poza tym trwały dosyć długo. Wiosna czasem była wczesnym latem, gdzie było dosyć 
gorąco, a jesień nie raz " zachowywała " się jak zima.
Jakie były wtedy temperatury?
W lato dosyć wysokie, ponad 25 stopni przez kilkanaście dni , w zimę bardzo duży minus gdzie wszystko 
zamarzało - pamiętam musieliśmy wodę grzać w specjalnych wiadrach,  bo zamarzała i robił się lód.
W jakie zabawy bawiłaś się będąc wtedy na świeżym powietrzu?
Na pewno w skakankę, zbijanego, chowanego, berka, badminton, klasy.
Czy zachowały się w Twoich zbiorach jakieś zdjęcia, na których można zobaczyć widoki Ostrów w 
różnych porach roku?
Niestety nie posiadam takich zdjęć,  ale mam je przed oczami, kiedy wspominam jak to wyglądało kiedyś 
a jak teraz
Czy są na Ostrowach miejsca, które zmieniły swój wygląd poprzez te lata np. Wyschło jakieś jeziorko, 
które było w czasach Twojego dzieciństwa?
U mnie w Świdniku był staw, który wysechł. Jak wspomniałam wcześniej był przez ponad 40 lat, a teraz 
pustka. 
Czy według Ciebie Babciu wzrosła wśród ludzi świadomość ekologiczna?
Tak. Widzę to choćby w sklepach,  gdzie plastikowe torby zastąpione są papierowymi. Jak również to , że 
ludzie segregują odpady.
Co robiono wtedy ze śmieciami?
Wrzucano do jednego wielkiego kontenera. Z wyjątkiem tych śmieci, które można było spalić w piecu 
czyli papier lub drewno.

Zapis zgodny z cytowanymi w wywiadzie wypowiedziami.

Dziękujemy Natalce.  A może I Wy zabawicie się w dziennikarzy???
                                                   


