SPRZĄTANIE ŚWIATA
W bieŜącym roku ogólnopolska akcja SPRZĄRANIE ŚWIATA odbywała się
w terminie od 18 do 20 września.
W kaŜdym roku akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA ma inny motyw przewodni
np.:
* recykling opakowań szklanych,
* likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Motywem przewodnim tegorocznej akcji było hasło: „Pomagajmy Ziemi
– codziennie”. Ziemi moŜna a wręcz trzeba pomagać codziennie, gdyŜ nasze
codzienne zachowania związane z zakupami i konsumpcją, segregowaniem
odpadów czy oszczędnością energii wciąŜ pozostawiają wiele do Ŝyczenia. KaŜdy
z nas decyduje o tym czy posegreguje odpady czy uszczelni cieknący kran.
W Polsce, koordynatorem akcji „Sprzątanie Świata” jest Fundacja Nasza
Ziemia. Fundacja ta została załoŜona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską
– Meysztowicz.
Akcję „Sprzątanie Świata” rozpoczął australijski Ŝeglarz Jan Kiernan w 1989
roku, organizując akcję SPRZĄTANIE AUSTRALII. Wtedy, dwadzieścia lat
temu, posprzątano Zatokę Sydney i pomysł od samego początku zyskał wielu
zwolenników. W roku 1993 przy współpracy Programu Środowiska Organizacji
Narodów Zjednoczonych, akcję „Sprzątania Australii” przekształciła w akcję
„Sprzątanie Świata”. Dziś 130 państw całego świata bierze udział w zainicjowanej
przez Jana Kiernana akcji na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Jan Paweł II poddając swe myśli głębokiej refleksji kiedyś powiedział tak:
„ Kiedy wędruję po polskiej ziemi – od Bałtyku przez Wielkopolskę, Mazowsze,
Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od białostockiej, aŜ do zamojskiej
– i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny
wymiar zbawczej misji Syna BoŜego. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać
błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi
szczególnie znajomo, po polsku.
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to kochanie nie pozostanie bez
odpowiedzi!”
My odpowiadając na to wezwanie przystąpiliśmy do działania. W tym roku naszą
okolicę sprzątaliśmy w godzinach popołudniowych. W akcji tej wzięło udział 120
uczniów i 8 nauczycieli z ZSP w Czerniejewie. Wszyscy sprzątali z dobrej i nie
przymuszonej woli. Wielkie sprzątanie
w naszej miejscowości rozpoczęło się
o godz. 14:00 i trwało do godz. 17:00. Piętnasto osobowe grupy pod opieką
nauczycieli, zaopatrzone w kamizelki odblaskowe udały się na wyznaczone trasy
– starsi: Graby, Paszyn, Lipki, Radomice, Armii Poznań i osiedle domków
jednorodzinnych, cmentarz parafialny,- młodsi: ul. Polna, Powstańców Wlkp.,
Pałacowa, park, boisko sportowe. Zebraliśmy ponad 80 worków śmieci. Całość
została zakończona ogniskiem, które zjednoczyło małych i duŜych, nauczycieli
i pracowników UMiG.

Wszyscy otrzymali po kawałku placka, kiełbasę, chleb i herbatę, moŜna takŜe było
umyć ręce o czym pamiętały koordynatorki akcji. A trzeba jeszcze wspomnieć
o tym, Ŝe był to piątek jednak wszyscy otrzymali dyspensę i mogli spokojnie
spoŜywać dary, które otrzymaliśmy od sponsorów.
Bardzo się cieszymy, Ŝe dopisała nam pogoda i mogliśmy wykorzystać to
popołudnie na łonie natury dla dobra nas wszystkich.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w tę
akcję a szczególnie SPONSOROM – DAROCZYŃCOM za ich dobre serca ślą
koordynatorki akcji „Sprzątanie Świata” Beata Buczkowska i Marlena Błasiak wraz z
uczniami z ZSP w Czerniejewie.
A sponsorami byli:
- Urząd Miasta i Gminy,
- Rzeźnictwo i wędliniarstwo – L. Michalak,
- Piekarnia Wils Wiatrowscy,
- Mechanika Pojazdowa T. Buczkowski,
- StraŜ PoŜarna,
- stołówka szkolna,
- panie: D. Kopeć, M. Świtoń, Cz. Podczasiak, które upiekły tradycyjne
„droŜdŜoki”.

Dziękujemy!!!

B. Buczkowska
(ZSP Czerniejewo)

