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Media donosz¹, ¿e nasza planeta szybko zmienia
siê w wysypisko �mieci. Na wodach pó³nocnego Pacy-
fiku unosi siê ok. 100 mln ton plastiku � wyspa wielko-
�ci Stanów Zjednoczonych. Coraz wiêcej tego tworzy-
wa mo¿na spotkaæ na pla¿ach wszystkich oceanów.
Lista odpadów XXI wieku staje siê coraz d³u¿sza, dla-
tego problem ten wymaga racjonalnego zarz¹dzania.

W obliczu ekologicznych zagro¿eñ, z inicjatywy Iza-
beli Stachoñ, nauczycielki jêzyka angielskiego z IV LO
w S³upsku, rozpoczê³a siê miêdzynarodowa wspó³pra-
ca Szko³y w programie Comenius. Wsparcia organiza-
cyjnego oraz merytorycznego udzieli³y: Anna Piliszczuk
� nauczycielka sztuki i Barbara Sochacka � nauczy-
cielka fizyki. Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, pod tytu³em Don�t
west our planet! (Nie za�miecaj naszej planety!), ma
u�wiadomiæ m³odemu pokoleniu to, jak wielkim stali�my
siê dla Ziemi ciê¿arem. W ci¹gu 30 lat zu¿yli�my 30%
jej zasobów, skazili�my atmosferê gazami cieplarniany-
mi, glebê � metalami ciê¿kimi, radioaktywnymi odpada-
mi, pestycydami oraz innymi produktami przemys³u che-
micznego. Zanieczy�cili�my akweny wodne, zmniejszy-
li�my stopieñ zalesienia obszarów.

Pracuj¹cy nad projektem uczniowie, poznaj¹ �ro-
dowiskowe i spo³eczne skutki konsumpcyjnego stylu
¿ycia oraz nastêpstwa niew³a�ciwego gospodarowania
odpadami. Odnosz¹c zdobyt¹ wiedzê do codzienno�ci
i dokonuj¹c samodzielnych ocen, nie tylko staj¹ siê �wia-
domi problemów wspó³czesnego �wiata, lecz maj¹ szan-
sê przyczyniæ siê do ich rozwi¹zywania. Temu s³u¿y
realizacja miêdzynarodowych projektów edukacyjnych,
które najpe³niej gwarantuj¹ wszechstronny rozwój i czyn-
ny udzia³ ucznia w procesie kszta³cenia.

Ka¿de miêdzynarodowe spotkanie uczniów i na-
uczycieli wi¹¿e siê z wykonaniem okre�lonych zadañ.
Drog¹ internetow¹ koordynatorzy przesy³aj¹ wytyczne
projektu, które wykraczaj¹ poza ramy podrêczników.
Szko³y nawi¹zuj¹ wspó³pracê z podmiotami gospodar-
czymi i administracyjnymi. Udostêpniaj¹ one tre�ci me-
rytoryczne niezbêdne w tworzeniu analiz danych np.:
zestawieñ statystycznych ilo�ci �mieci przypadaj¹cych
na jednego mieszkañca w piêciu europejskich miastach,
z uwzglêdnieniem morfologii odpadów.

Spotkanie m³odych Europejczyków w holender-
skim Heerde, które odby³o siê na prze³omie lutego i mar-

ca br., zainicjowa³o wspó³pracê IV LO z Don�t west
our planet! Comenius. Uczniowie pracowali w miêdzy-
narodowych zespo³ach, szukaj¹c odpowiedzi na pyta-
nia: ile odpadów przypada na jedn¹ osobê w ka¿dym
z miast? Jaka ich czê�æ jest segregowana i jaka polega
recyklingowi? Które uwarunkowania ekonomiczno-spo-
³eczne decyduj¹ o ilo�ci sortowanych odpadów?

Jedn¹ z form pozyskiwania informacji by³ wywiad.
Grupa uczniów wybra³a siê na ulice Heerde, aby prze-
prowadziæ w�ród mieszkañców rozmowy na temat re-
cyklingu. Pytania dotyczy³y oszczêdzania wody i energii
elektrycznej, stosunku ludzi do recyklingu oraz ich udzia³u
w dbaniu o nasz¹ planetê. Wszyscy z zapytanych uwa-
¿ali, ¿e recykling jest wa¿ny. Wszyscy te¿ segreguj¹
odpady, takie jak szk³o, plastik czy makulatura. Wiêk-
szo�æ oszczêdza energiê elektryczn¹, a tak¿e naprawia
zepsute rzeczy w celu dalszego ich zastosowania, jed-
nak zdecydowanie mniej ludzi oszczêdza wodê.

Cennym �ród³em informacji by³y wycieczki eduka-
cyjne do zak³adów utylizacji �mieci ,,Var� i ,,Rova� w po-
bli¿u Apeldoorf. Ka¿da z firm posiada pracowników
z dzia³u public relations, odpowiedzialnych za wizerunek
firmy. Wykazali siê niebywa³¹ go�cinno�ci¹ i kompe-
tencj¹. W sali konferencyjnej przedstawili prezentacjê
dotycz¹c¹ budowy i funkcjonowania zak³adów, po czym
umo¿liwili ogl¹danie ró¿nych miejsc zagospodarowania
odpadów. Jednym z nich by³o �najwy¿sze wzniesienie�
w Holandii, czyli góra �mieci (odpadów azbestowych
sk³adowanych w ogromnych pryzmach pokrytych
warstw¹ trawy). Najwiêksze zdumienie wzbudzi³a chy-
ba wizyta w sklepie second hand, gdzie odrestaurowuje
siê meble i naprawia zepsute rowery, po czym siê je
odsprzedaje.

Jednym z celów projektu jest czerpanie pozytyw-
nych wzorców od krajów, w których zarz¹dzanie odpa-
dami prowadzi siê na szerok¹ skalê. Holandia jest do-
brym tego przyk³adem. W mentalno�ci jej mieszkañców
segregacja �mieci zajmuje wa¿ne miejsce, a zak³ad uty-
lizacji zagospodarowuje odpady w liczbie 89%. W na-
szym mie�cie natomiast 33% gospodarstw domowych
zawsze segreguje �mieci, 41% tylko czasami (wg wyni-
ków ankiet przeprowadzonych przez uczniów IV LO
na 170 respondentach), a Zak³ad Unieszkodliwiania Od-
padów w Bierkowie od lipca bie¿¹cego roku zwiêkszy
procent przetwarzania z 5 do 50.

Bardzo cieszy otwarto�æ i pomoc merytoryczna s³up-
skiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej � fir-
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my, która realizuje unijne projekty oraz promuje ekolo-
giczny styl ¿ycia. Jej dzia³ania sprawiaj¹, ¿e mo¿emy
zbli¿yæ siê do Europy.

Podobna refleksja nasuwa siê podczas rozmów
z nauczycielami ze szkó³ partnerskich. Wa¿na jest wy-
miana pogl¹dów i do�wiadczeñ miêdzy pedagogami. Po-
zwala ona dostrzec wspólne problemy: absencja uczniów,
niechêæ do nauki jêzyka angielskiego. Jak mo¿na je roz-
wi¹zaæ? M³odzi Holendrzy za liczne spó�nienia wyko-
nuj¹ prace spo³eczne na rzecz szko³y (nikogo nie dziwi
tam widok ucznia zamiataj¹cego hol budynku szkolne-
go). Stosowane s¹ te¿ kary pieniê¿ne za notoryczne
opuszczanie zajêæ. Codziennie rano na biurko dyrektora
trafia raport dotycz¹cy frekwencji uczniów. Dyrektor
powiadamia rodziców i nauczycieli o nieobecno�ciach.
A jêzyk angielski? Niemo¿no�æ porozumienia siê
z uczestnikami spotkañ w ramach projektu stanowi naj-
lepsz¹ motywacjê do nauki tego jêzyka. M³odzie¿ z Pol-
ski nie mia³a takiego problemu.

Kolejne spotkanie nauczycieli i uczniów odbêdzie
siê w kwietniu br. w Talavera de la Reina, sto kilome-
trów od Madrytu. Nastêpnie, w listopadzie, kolejna gru-
pa uda siê do Monachium. Kwiecieñ 2014 roku jest cza-
sem pobytu grupy Niemców, Holendrów, Hiszpanów
i W³ochów w naszym mie�cie. Natomiast zwieñczenie
pracy nad projektem odbêdzie siê w Turynie.

A co o projekcie pisz¹ uczniowie?
Wyjazd do Apeldoorf da³ mi mo¿liwo�æ pozna-

nia systemu ekologicznego i postêpowania Holen-
drów z odpadami. Niestety, nasz kraj wypada³ bla-
do w porównaniu z innymi, fakt ten bardzo motywu-
je (mam nadziejê ¿e nie tylko mnie) do zmiany staty-
styk. Podczas wycieczki pozna³am wielu wspania-
³ych ludzi z Hiszpanii, W³och, Holandii czy Niemiec.
Spêdzi³am z nimi wiele piêknych chwil, których nie
sposób opisaæ s³owami. My�lê, ¿e problem z komu-
nikacj¹ nie ogranicza³ nas w ¿adnym stopniu do za-
wierania znajomo�ci, przy okazji mieli�my mo¿liwo�æ
szlifowania jêzyka angielskiego (i nie tylko). Jestem
bardzo zadowolona z tego wyjazdu i sk³adam naj-
szczersze podziêkowania za w³o¿on¹ pracê Pani Sta-
choñ, Pani Sochackiej oraz Pani Piliszczuk, a tak¿e
wszystkim innym, którzy przyczynili siê do stworze-
nia tego projektu, który u�wiadamia jego uczestni-
kom, jak wa¿ne jest dbanie o nasz¹ planetê. To w³a-
�nie dziêki tym ludziom spêdzi³am najlepsze urodzi-
ny w moim ¿yciu � zwiedzaj¹c Amsterdam wraz z ró-
wie�nikami. Bardzo za nimi têskniê. Obdarowali mnie
oni uroczymi prezentami i sprawili, ¿e nigdy nie za-
pomnê tego dnia, jak i ca³ego wyjazdu. Chocia¿ byæ
mo¿e ju¿ nigdy nie spotkam tych wszystkich, tak

bardzo wyj¹tkowych ludzi, to bardzo mi³o mi by³o
ich poznaæ i absolutnie nie ¿a³ujê ¿adnego przed-
siêwziêcia zwi¹zanego z projektem. Mam natomiast
prze�wiadczenie, ¿e nie do koñca  zas³u¿y³am na a¿
tak cudowny wyjazd, za który jeszcze  raz wszystkim
dziêkujê z ca³ego serca. Katarzyna Labuda (Polska).ö

Barbara Sochacka
nauczyciel fizyki w IV LO

uczestnik projektu

Julia Nowak - Laureatka
Zespó³ Szkó³ w Cewicach,,  klasa 2, Gimnazjum

Na górze
Na jednej z chmur

na lewo od têczy
Anio³ nog¹ w takt muzyki

macha³ energicznie.
Tak siedzia³ i s³ucha³ wieków kilka.

I palcem plot¹c warkocze chmurom
w ob³okach buja³ g³êboko.

¯e Anio³? Co z tego.
Te¿ ma prawo �niæ i marzyæ:

o skrzyd³ach wiêkszych,
oczach bardziej b³êkitnych,

migda³ach zielonych,
o trawie miêkkiej i pachn¹cej,

w³asnych nogach po ziemi st¹paj¹cych.
O magii i szczê�ciu tych...

TAM na dole.
Bo droga do nieba jest krêta i stroma.

A ten Anio³ nikogo nie s³ucha...

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�.
Wybór wierszy i opowiadañ ...


