
 

                  

W piątek, 17 września 2021 roku dwie klasy z naszej szkoły: 3TA pod opieką 
wychowawczyni p. Katarzyny Ludwig i  pedagog p. Iwony Grudzińskiej oraz  1TA Turystyczna 
pod opieką nauczyciela p. Dawida Niemczyka wraz z niemal 3 tysiącami grup  lokalnych                    
w całej Polsce wyruszyły na sprzątanie świata, czyli akcję zbierania śmieci na terenie Górki 
Francuskiej i jeziora Kochanki w Starogardzie Gdańskim.  

Tegoroczna 28 Akcja Sprzątanie świata-Polska, została opatrzona hasłem: Myślę, 
więc nie śmiecę. Linearna forma Ekologicznego Człowieka Myślącego autorstwa Andrzeja 
Pągowskiego na plakacie tegorocznej Akcji jest zarówno w całości jak i w każdym 
zaobserwowanym obrazie znakomitą lekcją nieśmiecenia. Specyficzna poza, kojarząca nam 
się ze zmaganiami myślowymi, niejako zmusza nas do zastanowienia się nad nawykami 
związanymi z codziennymi odpadami. To co przykuwa nasz wzrok, to wszystkie, 
obowiązujące w roku 2021 kolory recyklingu. Ekologiczny Człowiek Myślący, Andrzeja 
Pągowskiego, powinien mieć je niejako we krwi, powinny  one tworzyć jego osobisty układ 
krążenia, zapewniając zdrowie i siły a przyszłym pokoleniom czystą Ziemię. Głowę autor 
zbudował z żółtej linii, która zwraca naszą uwagę na tony odpadów z tworzyw sztucznych, 
zalewających morza, oceany, lasy i parki. Nie bez powodu również nasz Ekologiczny Człowiek 
Myślący ma stopy w kolorze brązowym, przenikające się z linią budującą worek                      
bioodpadami – to piękny symbol nie tylko naszej dbałości o Matkę Ziemię, ale również faktu, 
że to Ona nas karmi.  Jasnobłękitna ramka, symbol czystego nieba, która dzieli nam Plakat 
niejako na dwie części, separując Ekologicznego Człowieka Myślącego od zebranych                            
i posegregowanych śmieci – to stan idealny – świat ludzi nieśmiecących. 



 

 

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy aby każdy z nas podjął 
działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany 
zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają 
się wielkie. 

 



Poniżej kilka prostych sposobów mających wpływ na ograniczenie plastiku i  tworzyw 
sztucznych: 

 foliową reklamówkę na zakupy zastąp materiałową torbą, 
 zakupione warzywa i owoce zapakuj do siatki wielokrotnego użytku                                

lub samodzielnie uszytego woreczka np. ze starej firanki, 
 kupujesz kawę na wynos? Przyjdź z własnym kubkiem, niektóre kawiarnie dają 

zniżkę na kawę gdy klient posiada własny kubek, 
 kupując jedzenie na wynos możesz poprosić o zapakowanie do własnego 

pojemnika na żywność, 
 kanapkę możesz zapakować w specjalną serwetkę śniadaniową zapinaną na rzep 

bądź w woskowijkę. Woskowijka to w 100% naturalna bawełniana szmatka 
nasączona specjalną mieszaniną na bazie wosku pszczelego. Stanowi 
ekoalternatywę do folii spożywczej lub aluminiowej. Jedna może służyć przez 
wiele miesięcy, wystarczy tylko po każdym użyciu przemyć wewnętrzną stronę 
letnią wodą, 

 zainwestuj w nowoczesny filtr i daj szansę „kranówce” zamiast kupować wodę                
w plastikowych butelkach, 

 zrezygnuj z używania plastikowych sztućców i słomek, 
 niektóre środki czystości możesz zrobić samodzielnie przepis na domowy płyn do 

szyb czy płyn do czyszczenia łazienki znajdziesz w internecie, dzięki temu nie 
generujesz kolejnych plastikowych opakowań, 

 mydło i szampon w płynie zastąp produktem w kostce. 

 
Postępując w ten sposób przyczynimy się do ograniczenia wytwarzanych odpadów 

oraz do poprawy czystości naszego otoczenia. 
 
W tym miejscu wspomnieć należy o inicjatywie młodzieży z klasy 3TA, która wraz                      

z opiekunkami uczciła pamięć żołnierzy francuskich poległych w 1807 roku, w czasie wojen 
napoleońskim, zapalając na ich kurhanie symboliczny znicz. 
 
koordynator SzPZ: Aneta Rabczuk-Szarmach 
 

 

 





 

 

  



 

 


