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„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej 

przyszłość zależy od każdego, na 

pozór niewielkiego, ludzkiego 

działania, zależy od każdego z 

nas.” 

Florian Plit 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Wrzesień to miesiąc, w którym jak co ro-

ku włączamy się w akcję "Sprzątania Świata", 

która jest dla uczniów atrakcyjną i aktywną for-

mą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lek-

cją ochrony środowiska, dzięki której uczymy 

się bardziej przyjaznego stosunku do naszej pla-

nety. 

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie 

śmieci są nasze”. Plakat akcji, który jest zobra-

zowaniem myśli przewodniej danej edycji po-

dobnie jak i w latach ubiegłych zaprojektował 

polski artysta grafik – Andrzej Pągowski. 
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Historia Akcji ,, Sprzątanie Świata” 

Sprzątanie świata to międzynarodowa 

kampania odbywająca się na całym świecie w 

trzeci weekend września. Polega na zbiorowym 

sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami 

przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem 

jest wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

 

Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z 

Australii.  Ian Kiernan, urodzony w Sydney 

zapalony żeglarz, podczas jednego ze swoich 

rejsów dookoła świata, zauważył ogromną 

ilość śmieci, dryfujących po oceanach. Stało 

się to dla niego impulsem, by założyć Clean 

Up Sydney Harbour. 

Pierwsze sprzątanie w 1989 roku zjednoczyło 

40 tys. mieszkańców Sydney, którzy 

postanowili posprzątać tamtejszy port. Sukces 

akcji był tak spektakularny, że w następnym 

roku akcja objęła cały kontynent, a w 

następnych zaczęła podbijać kolejne kraje, 

Kampania zaczęła rozrastać się do tego 

stopnia, że zmieniono jej nazwę na Clean up 

the world – Sprzątanie Świata. 

 

Data Sprzątania Świata została wyznaczona na 

koniec września, gdyż zauważono ogromny 

wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej 

po okresie wakacyjnym. Niestety wielu turystów 

nie szanuje miejsc w których spędzają swój 

urlop. Jest to też swojego rodzaju przygotowanie 

podłoża na zimę, tak żeby śnieg nie przykrywał 

śmieci. 

 
 

Sprzątanie świata w Polsce 

 

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała 

Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod 

nazwą "Sprzątanie świata - Polska", odbywa się 

co roku, począwszy od 1994. Krajowym 

patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest 

Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy 

wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, 

członkowie organizacji ekologicznych, 

pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) 

oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli. 

 

Podczas akcji ,,Sprzątanie świata” promuje się 

nieśmiecenie, recykling i segregacje odpadów, 

prowadzi lekcje z edukacji odpadowej, a także 

działania, które realnie redukują nasz negatywny 

wpływ na najbliższe otoczenie. W Sprzątaniu 

świata biorą udział placówki oświaty, 

uświadamiając najmłodszym, jaka jest skala 

zanieczyszczeń. 

 

Działaniom tym towarzyszy cała gama innych, 

pobocznych inicjatyw: zakładanie zieleńców, 

sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, 

organizowane są konkursy plastyczne, czy 

muzyczne, wystawy, festyny, koncerty, zabawy, 

ogniska, rajdy (piesze, rowerowe), wszystko 

objęte patronatem akcji Sprzątanie świata po to, 

by podnieść ekologiczną świadomość. 

Sprzątanie świata angażuje i integruje 

społeczności lokalne. 

 

Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla 

samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu 
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ich działalności w zakresie gospodarki 

odpadami, dla placówek oświatowych 

interesującą metodą pracy wychowawczej oraz 

wartościowym sposobem na realizację 

wolontariatu. 

 

Posprzątajmy Polskę, 

wszędzie, wzdłuż i wszerz, 

z tych wczorajszych śmieci, 

z tych jutrzejszych też. 

….. 

A na koniec czułe słowa 

padną w tej piosence, 

posprzątajmy sobie w głowach, 

by nie śmiecić więcej! 

 

(Wojciech Młynarski, hymn Sprzątanie Świata)  

Iwona Bronowska, Joanna Karwat 

 

OBCHODY,,SPRZĄTANIA 

ŚWIATA W SP 10 

DZIAŁANIA  

 

1. Sprzątanie terenu wokół budynku 

szkoły, na placu zabaw, boisku 

szkolnym. 

2. Proste rady na odpady. Zwiedzanie 

punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych Saniko. 

3. Akcja plakatowa promująca i 

wspierająca ideę szkodliwego 

wpływu człowieka na przyrodę. 

4. Godziny z wychowawcą poświęcone 

inicjowaniu działań zmniejszających 

negatywny wpływ człowieka na 

środowisko (prezentacje, dyskusja, 

quizy i zagadki ekologiczne). 

5. W klasach 1-3 oglądanie filmików 

ekologicznych oraz nauka 

,,Wierszyka o segregowaniu śmieci” 

 

 

SPRZĄTANIE TERENU 

WOKÓŁ SZKOŁY 

 
 
 

 
 

Pełni  zapału uczniowie klas: 6 a, 7 a, 7 

b, 7 c wraz z  wychowawczyniami wyruszyli na 

wielkie porządkowanie boiska i terenu wokół 

szkoły. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pla-

stikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. 

Uczniowie bardzo zaangażowali się w tę akcję 

 i dokładnie wykonali swoje zadanie. Od dziś 

będą pamiętać, że należy dbać i szanować naszą 

przyrodę. 
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WYCIECZKA DO SANIKO 

 

 
  

Klasa IV b wybrała się do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych Saniko we Wło-

cławku. Pogadanka informacyjno-edukacyjna 

dotyczyła prawidłowego segregowania odpadów 

i miała na celu przybliżenie uczniom ważnego 

tematu, jakim jest prawidłowa segregacja śmieci 

oraz ponowne ich wykorzystanie. Atrakcyjną 

formą przekazania wiedzy było zwiedzanie 

punktu. Pracownik przypomniał również jakie są 

rodzaje odpadów, kolory worków i pojemników, 

do których należy wkładać posegregowane 

śmieci. Po zakończeniu zwiedzania uczniowie 

otrzymali pamiątkowe magnesy i kolorowe pla-

ny lekcji. 
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AKCJA PLAKATOWA 

 
 

 Nasi uczniowie nie pozostają 

obojętni wobec problemów ekologicznych, dla-

tego włączyli się w akcję plakatową promującą i 

wspierającą ideę szkodliwego wpływu człowieka 

na przyrodę. Poprzez plakaty uświadomili swo-

im kolegom z innych klas, jak ważną sprawą jest 

wspólna troska o naszą planetę. Wystawę prac 

przygotowała Pani Iwona Bronowska – nauczy-

ciel biologii. 
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GODZINY Z 

WYCHOWAWCĄ 

 
 
 
 

 
 

 Na godzinach z wychowawcą 

uczniowie klas 4-8 zapoznali się z prezentacją ,, 

Czy można zrobić cos dobrego dla naszej plane-

ty?” oraz dyskutowali na temat: ,,Co możemy 

zrobić, aby śmieci w naszym otoczeniu było 

mniej?” 

Akcja „Sprzątanie Świata” corocznie pokazuje, 

że w naszej szkole kształci się pokolenie twór-

cze, aktywne i pozytywnie zaskakujące świado-

mością i poczuciem odpowiedzialności za losy 

nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej 

Planety.  
 

NASZE MALUCHY 
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Uczniowie klas 1-3 wiedzą, dlaczego na-

leży sprzątać - dlatego ochoczo włączyły się w 

akcję "Sprzątania Świata" sprzątając teren wokół 

szkoły, oglądając filmiki edukacyjne pt. 

,,Ekologiczny dom”, ,,Super piątka” oraz spot 

,,Spotkanie z Krzysiem ekologiem” oraz ucząc 

się ,,Wierszyka o segregowaniu śmieci”.. Od 

najmłodszych lat uczymy zasad dbania o środo-

wisko. Dzieci dowiedziały się, że należy dbać o 

przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej walorów. 

Jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żyw-

ność, powietrze oraz woda.  

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA’’ 

W TWÓRCZOŚCI 

NASZYCH UCZNIÓW 

 

 

 

HASŁA  

 

Mały czy duży dobrze o tym wie, 

że czysta planeta to ważna zaleta. 

Raz, dwa, trzy segreguj śmieci Ty. 

Lilka Majewska kl. IV b 

 

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI JAK LECI! 

POPATRZ NA LASY I RZEKI 

CO WIDZISZ? ŚCIEKI… 

W ODRZE ŚNIĘTE RYBY 

KTO WINIEN? MY… 

CHROŃ ŚRODOWISKO, BO POWSTANIE 

ŚMIETNISKO! 

KAŻDY Z NAS TO WIE, ŻE PALENIE 

ŚMIECI JEST ZŁE 

KL. VIIIB 

 

SEGREGUJ ŚMIECI, POMAGAJ ZIEMI 

PLANETA NA PEWNO TO DOCENI! 
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DBAJMY O ZIELEŃ, CZYSTĄ WODĘ 

LATEM ZAPEWNIĄ NAM OCHŁODĘ! 

KL.VIIC 

 

WIERSZ 

Błękitna planeta 

Ziemia nasza taka piękna 

Lasy, góry i jeziora 

Potrzebuje wiele troski 

Od rana do wieczora. 

 

Są jednak tacy 

A jest ich wielu 

Którzy swe życie  

Spędzą w fotelu. 

 

Im nie zależy 

Nie lubią działać 

Bo żeby pomóc 

To trzeba pałać: 

 

Sympatią, miłością 

Do tej planety 

I wcale nie trzeba 

Siły atlety. 

                                      Kamil Wróblewski   

klasa VIII b 

 

 

OPOWIADANIE 

,,Prawdziwi bohaterzy” 

Dawno, dawno temu  nasza planeta była 

naprawdę błękitna i zielona. Czyste  morza  

i oceany były pełne ryb i innych stworzeń żyją-

cych w słonej wodzie. Puszcze pełne dzikiego 

zwierza, a ptaki cieszyły się świeżym powie-

trzem. Ale to było dawno… 

Człowiek zmienił wszystko. Zaczął potrzebować 

metalu, szkła, plastiku. Góry śmieci stawały się 

coraz większe. Zwierzętom w morzu i powietrzu 

zaczęło brakować tlenu, temperatura wokół nas 

wzrastała. Nikt się nad tym nie zastanawiał- do 

czasu. Ludzie zaczęli rozglądać się dookoła  

i zobaczyli, jak bardzo zmienił się świat wokół- 

na gorsze. Wiele osób pomyślało:- Coś trzeba z 

tym zrobić! 

Znaleźli się młodzi, którzy głośno i zdecydowa-

nie zawołali: STOP! Paczka, która nazwała się 

EKOPATROL, zaczęła działać. Było przecież 

tak dużo do zrobienia. Najpierw małe rzeczy-

zachęcanie do czystości na ulicach, na podwór-
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kach. Potem akcje o tym, że trzeba ograniczyć 

zużycie plastiku, że musimy sięgnąć po zieloną 

energię. Udało się przekonać większość z nas, że 

środowisku pomoże segregacja śmieci. Pojawiły 

się osobne pojemniki na plastik, szkło, metale… 

Dziś bardzo wielu z nas, młodych i starszych, 

przypomina członków EKOPATROLU. Moje 

opowiadanie zaczęłam jak bajkę i mam nadzieję, 

że losy naszej planety też potoczą się szczęśli-

wie.  

                                                                                                   

Nikola Andrejańczyk,  

klasa VIIIb 

 

DRZEWKO ZA BUTELKĘ 

 

Nie możemy również zapomnieć o akcji 

,,Drzewko za butelkę” ekologicznej inicjatywie, 

której organizatorem od 20 lat jest ANWIL. Po-

dobnie jak w ubiegłych latach, firma zaprosiła 

przedszkola oraz szkoły podstawowe do wspól-

nego zbierania butelek PET. Zbiórka rozpoczęła 

się 7 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 września 

2022 r. Przedsięwzięcie to jest doskonałą metodą 

na budowanie wśród dzieci i młodzieży świado-

mości indywidualnego wpływu na środowisko 

oraz wskazanie najprostszych sposobów zwięk-

szania ilości uzyskiwanych surowców wtórnych. 

 

Kącik humoru….. 

 

 
 

 

ALFABET EKOLOGICZNY 

Aby Ziemi było lżej – segregować śmieci chciej 

Brudna gleba chleba nie da 

Chronić środowisko to obowiązek dzieci, by 

nasza Ziemia nie stała się planetą śmieci 

Ciężko się oddycha gdy komin dymem prycha 

Czyste, przyjemne powietrze mamy, gdy spali-

nami go nie zanieczyszczamy 
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Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę 

Dbaj o jeziora i o lasy, jeśli chcesz mieć przy-

jemne wczasy 

Dbajmy o środowisko – Ziemia to nie wysypi-

sko! 

Drzewa zielone płuca dotlenione 

Ekologia to jest wszystko, dbaj o swoje środowi-

sko 

Energię oszczędzać trzeba, bo przecież prąd nie 

bierze się z nieba 

Gdy energię oszczędzamy, życie na ziemi prze-

dłużamy 

HaDwaO to jest to! 

Im cieplej, tym duszniej 

Jeśli nie wiesz co robić z odpadami, dowiedz się 

tego kolego, bo segregacja śmieci to zadanie dla 

każdego 

Każde małe dziecko wie, że środowiska nie bru-

dzi się 

Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska 

Kochasz naturę okaż kulturę 

Leśna polana nie może być w śmieciach skąpana 

Małe i duże dzieci segregują śmieci 

Mały przedszkolak zrobi wszystko, by dbać o 

swoje środowisko 

Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wo-

dy 

Myśl globalnie, działaj lokalnie 

Na ochronie środowiska twoje zdrowie tylko 

zyska 

Narodzie, pomóż przyrodzie 

Nie bądź natury wrogiem, zostań ekologiem 

Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś 

dobrego 

Ochrona środowiska każdemu sercu bliska 

Oczyszczalnia wody, to krok do ochrony przy-

rody 

Okaż kulturę i chroń naturę 

Oszczędzaj energię, stosuj biopaliwa, to wszyst-

ko pozytywnie na klimat wpływa 

Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę 

Pamiętajcie dzieci, segregujcie śmieci 

Plastiku palenie, powietrza skażenie 

Polaku młody, nie marnuj wody 

Powiedz wszystkim na wesoło, by zbierali śmie-

ci wkoło 

Powiedz siostrze, powiedz bratu – razem z nami 

drzewa ratuj 

Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna 

Robisz z siebie pośmiewisko, gdy zanieczysz-

czasz środowisko 

Segregacja dobra rzecz, wszystkie śmieci giną 

precz, a gdy wszystkie zginą śmieci, słonko ja-

śniej nam zaświeci 

Segregowanie to surowców oszczędzanie 

Sprzątaj parki, lasy i jeziora bo najwyższa na to 

pora 

Szanuj drzewa, szanuj zieleń bo to twoi przyja-

ciele 

Szanuj zieleń ponad wszystko, bo to Twoje śro-

dowisko 

Szkło, papier, plastiki – są na to pojemniki 
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Śmieci segreguję, bo środowisko poważnie trak-

tuję 

Świat zadymiony ma same złe strony 

Tego portfel podziękuje, kto śmieci segreguje 

Tu papierek tu butelka wyrzucaj śmieci do ku-

bełka 

Wchodź do lasu jak do domu, nie rób krzywdy 

nikomu 

Wie to prawie każda nacja, najważniejsza segre-

gacja 

Wszyscy wygramy, gdy świat posprzątamy 

Wypalanie traw zabija zwierzęta, niech każdy o 

tym pamięta 

Zamiast działać na swą szkodę, szanuj zawsze 

prąd i wodę 

Ziemia to nasz dom, więc chroń ją ze wszystkich 

stron 

Ziemio nie chcemy żebyś była zniszczona, 

chcemy żebyś była wiecznie zielona 

Zniszczymy las – nie będzie nas 

Z ekologią trzymaj blisko, by nasz świat nie był 

jak śmietnisko. 
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