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Aktualności



SZKOLENIE MEDIATORSKIE
26 stycznia w naszej szkole odbyło się odbyło
się szkolenie mediatorskie. Brali w nim udział
wybrani uczniowie A także chętni nauczyciele.
Szkolenie odbywało się w trakcie godzin
lekcyjnych, a jego celem było przygotowanie
uczestników do pełnienia w przyszłości funkcji
mediatora rówieśniczego. Wykłady i
ćwiczenia teoretyczne i praktyczne oraz prace
w grupach pokazały, jak należy postępować
i zachowywać się, będąc mediatorem.

Aktualności



Mediacje polegają na rozwiązywaniu konfliktów w
taki sposób, że obie strony czują się
usatysfakcjonowane wybranym rozwiązaniem.
Wprowadzenie mediacji rówieśniczych w
szkole wyzwala w uczniach empatię i uczy
efektywnego rozwiązywania problemów między
osobami trwającymi w sporze.

Aktualności



REWITALIZACJA RYNKU GŁÓWNEGO W KALISZU
Niedawno rozpoczęły się prace nad przebudową i
odnowieniem Rynku Głównego oraz
ulicy Kanonickiej. Wokół ratusza miejskiego
posadzone zostaną 24 lipy - po 6 z każdej
strony.
Oprócz nich znajdą się tam krzewy i kwiaty a także
już rosnąca zieleń. Dodatkowo przy
alejkach zostaną zamontowane nowe ławki.

Aktualności



FINAŁ WOŚP W KALISZU
W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
odbył się pod hasłem:
„Chcemy wygrać z sepsą!”
Sepsa to gwałtowna, uogólniona reakcja zapalna organizmu na
zakażenie. Wywołują ją
najczęściej bakterie i ich toksyny, grzyby, a rzadziej wirusy.
W naszym mieście kwestowało blisko 600 osób. Oficjalna
odprawa odbyła się w hali
Arena. Mieści się tam kaliski sztab WOŚP.

Aktualności

Przygotowanie : SPEight



Dnia 14 lutego w bibliotece szkolnej odbyła się akcja czytelnicza pod hasłem
„Randka w ciemno z książką”. Jej celem była promocja czytelnictwa wśród uczniów. Zasada
była prosta – czytelnik wypożycza książkę w ciemno, losując słodkość z numerem książki, bez rekomendacji,
bez czytania recenzji, może nawet z gatunku, po który nigdy nie sięgał. I cóż – albo spędzi niezapomniany
wieczór z fascynującą lekturą, albo stwierdzi, że to jednak nie to i spróbuje kolejny raz…
Mam nadzieję, że udało się otworzyć Wasze serca na przygodę z książką i że
większość, a może i wszystkie randki okazały się dla Was udane – mówi bibliotekarka i
pomysłodawczyni wydarzenia - pani Beata Przybył.
Akcja wzbudziła wiele pozytywnych reakcji i uśmiechów.

Aktualności



Święto żołnierzy wyklętych i parę ciekawostek na ten
temat...
·     Święto narodowe jest obchodzone od 2011 roku.
·     Żołnierze wyklęci to niepodległościowy, antykomunistyczny
ruch patriotyczno - partyzancki. Powstał on w 1944 roku. Polscy
żołnierze walczyli przeciwko sowieckiej okupacji oraz
narzuconemu przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez
zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami” i „fałszystami”.
Zakłamano ich historię, starano się wymazać  ich z pamięci
społecznej.

Aktualności



·  Symbolami tej działalności były:
- polowa, wojskowa czapka rogatywka z wetkniętymi w nią gałązkami jedliby,
- orzełek z koroną,
- symbol Polski Walczącej (kotwica),
- ryngraf na piersi. Szczególną rolę niemal u wszystkich żołnierzy odgrywał
właśnie ryngraf.
·   Nazwa „Żołnierze Wyklęci” pochodzi z lat 80. XX wieku. Oznaczała ona, że
bohaterowie antykomunistycznego podziemia zostali „wyklęci” przez
komunistów.
·  Jednym z sześciu najodważniejszych żołnierzy podczas II wojny światowej
był Witold Pilecki. Nie tylko należał do Żołnierzy Wyklętych, ale był też
rotmistrzem kawalerii
Wojska Polskiego.

Aktualności

Źródła:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4
%99ci
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-
wykleci/kim-byli-
zolnierze-wykleci



Wywiady



PRACOWITOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ - TO SĄ RZECZY OCZYWISTE. MUSISZ PRACOWAĆ, ŻEBY MIEĆ SUKCES.

O swojej karierze opowiedziała nam kajakarka Marta Walczykiewicz, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i
Europy, oraz wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro. 

Jan Cieślak: Dlaczego wybrała Pani kajakarstwo?

Marta Walczykiewicz: To jest dosyć długa historia, więc moglibyśmy tutaj długo siedzieć i mogłabym ją opowiadać, ale
tak pokrótce to wszystko dlatego, że na kajaki zapisała się moja siostra i któregoś dnia przyszła do domu (ona miała
wtedy około 13-14 lat) i powiedziała rodzicom, że zapisała się do sekcji kajakowej. Potem okazało się, że mój tata,
gdy był w naszym wieku, też trenował kajakarstwo, ale nigdy nam wcześniej o tym nie powiedział, a wszystkie swoje
dyplomy, medale pochował na działce. Nie wiem, dlaczego. Może, żebyśmy nie znalazły i nie poszły w jego ślady. No,
ale siostra poszła. Siostra jest o 5 lat starsza, a ja jako młodsze rodzeństwo, chciałam robić wszystko to, co ona. Jak
ona zaczęła z domu znikać to ja się nudziłam, no i ja też chciałam iść na kajaki, i tak zaczęłam tatę namawiać, żeby
mnie zaprowadził również na przystań, ale on nie chciał. Raz, że nie miałam 9 lat, byłam taka drobna, tata miał
obiekcje. Ale tak męczyłam go dobre pół roku, no i w końcu stwierdził, że zaprowadzi mnie na przystań. To było 25
maja. A ciekawostka jest taka, że i tak mnie nie chcieli przyjąć do tej sekcji, bo miałam 9 lat. Wszyscy byli starsi ode
mnie o 2-3 lata. Nie umiałam pływać wpław, nie miałam karty, no i przede wszystkim byłam mała, drobna. Na
szczęście trenerem sekcji był kolega mojego taty z czasów młodości, gdy oni trenowali, i tylko dlatego po
znajomościach powiedział, że mogę zostać i „bawić się” w kajaki.

Wywiady



J.C.: Jak dużo Pani trenuje?

M.W.: Całe życie! (śmiech) Trenuję codziennie. Wiadomo, z wyjątkami. Są dni, kiedy jestem na
przykład chora - wtedy jest to siła wyższa, ale ustawowo w treningach wolne dni to pierwszy dzień
Świąt Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Nowy Rok (chociaż to też tak nie do
końca, bo mamy wejść w niego na sportowo) i tak naprawdę to są ustawowe wolne dni. Oprócz tego
trenuję zazwyczaj dwa razy dziennie. Czwartki i niedziele są takimi dniami, gdzie robię jeden trening, a
czasami na obozie, raz na miesiąc zdarza się, że niedziela jest cała wolna; więc możesz sobie policzyć
godzinowo, a jeden trening - na przykład dopołudniowy - trwa około 2-3 godzin. To są zazwyczaj dwie
jednostki treningowe. Jest siłownia, bieganie lub siłownia i woda, lub biegi i woda. To wszystko zależy,
jaki mamy tutaj okres w kraju, czy to jest zima, czy to jest lato.

Wywiady



J.C. : Jak godziła Pani treningi z nauką w szkole? Miała Pani czas na relaks i rozrywkę?

M.W. : No niestety, kiedy byłam, myślę, że w twoim wieku, albo i młodsza (bo gdy zaczęłam trenować
to miałam 9 lat, byłam w szkole podstawowej), to kiedy koleżanki i koledzy wychodzili po lekcjach
gdzieś, to ja się pakowałam i często nie wracałam nawet do domu tylko brałam torbę i szłam na trening.
Kiedy oni w weekend gdzieś się spotykali, to ja wyjeżdżałam na zawody i to tak w kółko trwało, więc nie
miałam czasu nawet zbytnio „zakumplować się” z ludźmi z własnej klasy. Więc wpadłam kiedyś na
genialny pomysł i wzięłam moje koleżanki na kajaki! (śmiech) Ale niestety była to ciężka rzecz dla nich i
szybko zrezygnowały. Jeśli chodzi o naukę, to też mi to ciężko szło pogodzić, z racji tego, że byłam po
prostu leniem - nie lubiłam się uczyć. Ale wiadomo, z WF-u byłam zawsze najlepsza, więc tym
nadrabiałam.

J.C.: Wiem, że jest wiele rodzajów kajaków. W jakim Pani pływa?

M.W.:  Tak, kajaków jest wiele. Kajakarstwo przede wszystkim dzieli się na kajakarstwo klasyczne, czyli
sprint, czyli taki w którym ja startuję; kanadyjki, w których kajakarz nie siedzi w kajaku, a klęczy; są też
kajaki górskie, kajaki turystyczne, kajaki do gry w kajak-polo, oraz kajaki morskie. Są to różnego
rodzaju kajaki. Ja pływam w kajakowym sprincie, a jeszcze dzielą się one, w zależności, ile osób w nim
pływa, na kajakową jedynkę, kajakową dwójkę i kajakową czwórkę. We wszystkich pływałam, no ale
wiadomo, najlepiej i największe swoje wyniki miałam w jedynce na 200 metrów. Na całym świecie są
tylko trzy firmy produkujące sprzęt kajakowy. Jedna z nich znajduje się w Polsce, druga w Portugalii i
trzecia na Słowacji. Ja pływam na sprzęcie portugalskiej firmy. Uważam, że to jest najlepsza firma na
świecie.

Wywiady



J.C.: Czy stosuje Pani jakąś specjalną dietę?

M.W.: Absolutnie nie! (śmiech) Ja za bardzo lubię jeść. Mam czasem wrażenie, że trenuję, by móc
więcej zjeść. Jem wszystko, nie mam ograniczeń co do jedzenia. Wszystko musi być w granicach
zdrowego rozsądku. Wiadomo, że przed zawodami nie napcham się pizzą czy hamburgerami, więc
staram się unikać jakichś takich mega niezdrowych rzeczy, aczkolwiek czasem sobie na takie rzeczy
pozwalam. W ogóle nie piję napojów kolorowych. Po prostu nie lubię, nie smakują mi. Wolę pić wodę
gazowaną. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, typu słodycze czy fast foody, czy nawet czasem chipsy, to
mówię: „wszystko jest dla ludzi”; wszystko jem, ale wiem, kiedy mogę sobie pozwolić na dane rzeczy.
Ale jeśli chodzi o specjalną dietę to nie, absolutnie nie i nigdy nie będę na żadnej diecie.

Wywiady



J.C.: Przed każdymi zawodami na pewno jest zawsze jakiś stres. Jak sobie z nim Pani radzi?
Czy jest to stres paraliżujący czy raczej motywujący?

M.W.: Tak, zawsze jest stres. Tak jak wspomniałeś, jest stres albo paraliżujący, albo motywujący. W
danym momencie startu nie jesteśmy w stanie stwierdzić w jakim stopniu ten stres zadziała. Ja sobie
radzę w ten sposób, że po prostu staram się jak najdłużej nie myśleć o tym co mnie czeka za chwilę,
czyli powiedzmy im mniej myślę o starcie swoim, o rywalkach, o tym, która muszę być na mecie, żeby
przejść dalej, jeśli o tym nie myślę to mnie to nie stresuje, bo nie ma powodu myśleć o tym co mnie za
chwilę czeka, bo pewne rzeczy robię automatycznie. Wpływam w blok, ja to już robię tyle lat, że nie
muszę o tym myśleć. Kiedy się nie stresuję, właśnie kiedy o tym nie myślę, to wtedy ten stresik jest
zdecydowanie mniejszy, ale też jest jeszcze jedna zależność. Kiedy jestem bardziej przygotowana,
czyli w 100% pewna, że w przygotowaniach swoich do danego startu zrobiłam wszystko, wtedy ten
stresik jest naprawdę bardzo niewielki i bardziej on działa wtedy motywująco, bo wiem, że ja nic nie
zawiniłam i nic złego się nie może z mojej winy wydarzyć.

Wywiady



J.C.: Co Pani czuje, gdy jest na linii startu i czeka na wypłynięcie? Jakie emocje temu towarzyszą?

M.W.: To jest właśnie dziwne uczucie, bo jest blok startowy i często na wpłynięcie do bloku startowego
czekamy około 10 metrów przed nim. Tam jeszcze jest, jak już wspomniałeś stres. Bo gdzieś tam myśli
jednak uciekną do tego co za chwilę się wydarzy. Ale w momencie, kiedy wpływamy do bloku startowego, tak
naprawdę mamy pustą głowę. Nie myśli się naprawdę o niczym. Tam już nie ma czasu. Trzeba się skupić na
tym, co za chwilę nastąpi, czyli na pierwszym ruchu i komendzie startowej. Wiadomo, w sprincie ważna jest
reakcja startowa, więc tak naprawdę każde myśli i każde emocje które będą nam towarzyszyły w bloku,
działałyby wręcz przeciwnie. Nie mielibyśmy tej reakcji startowej dobrej. Jak staję na starcie, myślę o niczym.

Wywiady



J.C.: Jak wygląda program przygotowań do mistrzostw?

M.W.: Ciężki jest na pewno. To jest około 3 tygodni intensywnych treningów. Treningi na wodzie, na siłowni,
bieganie. Na wodę schodzimy dwa razy dziennie. Jednostkami dopełniającymi jest trening siłowy oraz trening
biegowy. Woda wtedy jest każdego dnia. To są mocne 3 tygodnie. Nie mamy wtedy czasu nawet dobrze
odpocząć między jednym a drugim treningiem. Ten cały okres zależy od trenera. Czasami jest tak, że jadąc
na mistrzostwa, jeszcze dzień wcześniej jesteśmy bardzo zmęczone. Mamy wrażenie, że pływamy, bo
musimy, a tak naprawdę ten plan jest tak opracowany, że wtedy kiedy ma być wypoczynek i ten
najmocniejszy dzień to jesteśmy w optymalnej formie. Szykując się do głównych mistrzostw, to ja się szykuję
od sezonu zimowego. Każdy dzień, nawet ten dzisiejszy w którym się spotykamy, to również był trening, który
jest przydatny do następnych Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Trenować trzeba cały czas i
popełniać w tym czasie najmniej błędów, im mniej błędów popełnimy teraz zimą, to potem te ostatnie trzy
tygodnie poprzedzające same mistrzostwa będą lżejsze dla nas. 

Wywiady



J.C.: Jakie rady może dać Pani osobom, które zaczynają przygodę z kajakiem?

M.W.:  Wiesz co, myślę że cierpliwość. Kajakarstwo jest dosyć trudnym sportem, specyfika tego sportu to
woda. Trzeba opanować strach przed wodą, ale też nauka też samego pływania na kajaku, te etapy z kajaka
półwyczynowego, potem na ten wyczynowy, wywrotki... Ja na własnym przykładzie wiem, że żeby osiągnąć
sukces musiałam czekać dużo, dużo czasu. Kiedyś dziennikarze po Igrzyskach pytali mnie, co było
najważniejsze w przygotowaniach. Ja im mówiłam: „przede wszystkim cierpliwość”. Trzeba być cierpliwym w
tym, co się robi. Pracowitość, wytrwałość to są rzeczy oczywiste. Musisz pracować, żeby mieć sukces. Musisz
przychodzić na treningi, musisz słuchać trenera, musisz sam coś wnosić od siebie do tego sportu, ale ja i tak
uważam, że mimo wszystko trzeba być cierpliwym, bo nawet jeśli zrobi się te wszystkie rzeczy, o których
powiedziałam, to inni mogą być lepiej przygotowani. Nic nie daje Ci gwarancji sukcesu. Nawet to, że zrobisz
100% przygotowań. Życie jest takie, że w pewnym odpowiednim momencie odda to, co Ty w nie włożyłeś, ale
do tego potrzeba przede wszystkim cierpliwości. 

Wywiady



J.C.: Jakie ma Pani plany na przyszłość – po zakończeniu kariery sportowej?

M.W.: Wow, najpierw trzeba karierę zakończyć! (śmiech) Ale na pewno będą związane ze sportem. Nie wiem,
czy zostanę trenerem. Jeśli nikt nie pociągnie tutaj w Kaliszu kajakarstwa, to może się tego podejmę. Nie
mówię, że nie, aczkolwiek wolałabym nie. Mam plany otworzyć przedszkole sportowe. Chciałabym już w
najmłodszych dzieciakach zaszczepić miłość nie tylko do kajaków, ale w ogóle do każdego rodzaju
aktywności. To jest mój plan, ale musi on poczekać do zakończenia mojej kariery. Nie ukrywam, że
chciałabym też pracować na wyższym szczeblu i mieć wpływ na to, co dzieje się w polskim sporcie; może
praca w Ministerstwie lub Polskim Komitecie Olimpijskim... Myślę, że kto jak kto, ale sportowcy najlepiej
wiedzą, co potrzeba przyszłym sportowcom. Nie planuję opuszczać swojego miasta Kalisza i chciałabym tutaj
„ciągnąć” swoje nazwisko jak najdłużej i wkładać coś w sportowe wychowanie przyszłych mistrzów.

J.C.: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę oraz za poświęcony czas.

M.W.: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.

Wywiady

Przygotowanie: Jan Cieślak, kl. 5b
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CZY WIESZ, ŻE....
Ciekawostki

Na Filipinach 14 lutego
znacznie rosną ceny
kwiatów, szczególnie

czerwonych.

W Iranie w Walentynki
miłość swą kieruje się do

matek i żon.

W Finlandii i Estonii dzień
Świętego Walentego

oznacza „dzień przyjaźni”.

Chełmno promuje się jako
polskie miasto

zakochanych. W dzień 14
lutego organizowane są tu

tzw. Walentynki
Chełmińskie.



CZY WIESZ, ŻE....
Prawdopodobnie pierwszą kartkę

walentynkową wysłał książę
Orleanu w 1415 roku – uwięziony

w londyńskim Tower pragnął
powiedzieć żonie, jak bardzo ją

kocha. 

Ciekawostki

Najdroższa w historii kartka
walentynkowa wykonana była z

litego złota i przyozdobiona
sercem z diamentów, szafirów i
brylantów. Całość zapakowana

była w futro z norek. 

W Polsce mamy relikwie
św. Walentego.

Znajdziemy je w Lublinie,
Krakowie oraz Chełmnie.

Przygotowanie: Oliwier Kaźmierczak, kl. 7b

źródła: 
https://paczka-wiedzy.pl/walentynki-
ciekawostki/

https://zalajkowane.pl/14-ciekawostek-o-
walentynkach/



Z życia kota...



Cześć! Mam na imię Elza i jestem 6- letnią, bardzo ciekawską kotką. Tutaj przedstawię Wam świat
widziany moimi oczami.

Z życia kota...

Dziś opowiem trochę o sobie i swojej rodzinie. Mieszkam z
ludźmi, którzy bardzo mnie kochają, również ja darzę ich miłością i
bardzo lubię z nimi przebywać. Mieszkamy w miejscu, z którego
pięknie widać świat przez takie dziury, które ludzie nazywają
oknami. Do nich można się dostać, skacząc na parapet. Gdy do
nich dojdę, mogę oglądać piękno tego, co nas otacza. Widzę
wtedy trawę, duże drzewa, krzaki, a kiedyś widziałam nawet
innego kota! Był czarny i zakradał się gdzieś przez trawę.



Z życia kota...

Oprócz tego bardzo kocham spać. Robię to przez dosyć długi czas
w ciągu dnia, ale śpię również nocą. Bywa, że śnią mi się różne
dziwne rzeczy, na przykład kiedyś miałam koszmarny sen, że
wypadłam z okna i nie mogłam wrócić do domu! A ludzie się o
mnie martwili... A teraz opowiem Wam jeszcze jedną ciekawą
historię. Czasami zakradam się do misek ludzi i ukradkiem piję ich
zawartość. Ale zauważyłam, że czasem znajduje się w nich taki
dziwny napój..



Z życia kota...

To na pewno nie woda, bo smakuje zupełnie inaczej, a gdy tego
skosztuję, staję się dziwnie pobudzona, zupełnie nie wiem
dlaczego. Gdy ludzie to piją, też są pobudzeni. Może to jakiś
pobudzacz? W tym napoju jest jeszcze jedna dziwna rzecz.
Zawsze jest ciepły, nie to co woda. W każdym razie, jest niezwykle
dziwny.

Więcej historii z mojego życia znajdziecie na moim
instagramie: _elzathecat_

Przygotowanie: Oliwier Kaźmierczak, kl. 7b



KĄCIK POWTÓRKOWY DO
EGZAMINU 

Powtórka

KLASISTY-



Przyszła kolej na język polski... Zajmiemy się gramatyką, która wielu
osobom sprawia dość duży problem, chociaż niepotrzebnie! Pokażę wam, że
nie jest to wcale takie trudne.

Na początek, przypomnijmy sobie, czym jest zdanie.

Zdanie to kilka wyrazów połączonych ze sobą w logiczną wypowiedź. Zawiera
przynajmniej jedno orzeczenie i jest zakończone odpowiednim znakiem
interpunkcyjnym.
Najważniejsze w zdaniu jest orzeczenie, a zaraz potem podmiot.
Oprócz zdań znamy również równoważniki zdań. Są to wypowiedzenia, które nie
posiadają orzeczenia, np. Piękna pogoda!, Spotkanie nad morzem.

ORZECZENIE - część zdania, która wyraża czynność podmiotu. Najczęściej jest
wyrażone osobową formą czasownika, odpowiada na pytania: „Co robi?”, „Co się z
nim dzieje?”, „W jakim stanie się znajduje?”. Przykłady: je, ćwiczy, rysowała.
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PODMIOT – wykonawca czynności; odpowiada na pytania: „Kto?”, „Co?”; np.:
babcia, ciocia, książka, rower.

Powtórka

PODMIOT

podmiot logiczny

podmiot szeregowypodmiot domyślny

podmiot gramatyczny



CZĘŚCI ZDANIA

Powtórka

Podmiot - określa wykonawcę czynności.
Odpowiada na pytania kto? co?

Orzeczenie - określa wykonywaną
czynność. Odpowiada na pytania co robi?
co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?

Przydawka - określa podmiot. Odpowiada na
pytania jaki? który? czyj? ile? czego? z czego?

Dopełnienie - określa orzeczenie, może być
rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym.
Odpowiada na wszystkie pytania przypadków

poza mianownikem i wołaczem.

Okolicznik - określa orzeczenie, może być
przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym.

Odpowiada na pytania jak? gdzie? kiedy?
dlaczego? po co? w jakim celu? skąd?



CZĘŚCI ZDANIA
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CZĘŚCI ZDANIA
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ZADANIA:

 
Zadanie 1.

Zaznacz w podanych zdaniach podmiot i orzeczenie.
Moi mali sąsiedzi lepią bałwana.

Wysłałaś mi to zdjęcie Asiu?
Lena nie spróbowała babeczek.

 
Zadanie 2.

Przekształć podane zdania w równoważnik zdania i odwrotnie.
Ewa spakowała rzeczy na wycieczkę.

Zjedzenie pączków przez Maćka.
Maja i Zuzia poszły na spacer.

 

Powtórka



ODPOWIEDZI:
 

Zadanie 1. 
orzeczenie: lepią, wysłałaś, spróbowała;

podmiot: sąsiedzi, Asia, Lena.
Zadanie 2. 

Spakowanie rzeczy na wycieczkę przez Ewę.
Maciek zjadł pączki.

Pójście na spacer przez Maję i Zuzię.
 

Powtórka

Przygotowanie: Alicja Frątczak, kl. 8f



Ekokącik



Czy i Polacy są „EKO”?

Z badania opinii publicznej zatytułowanego „Raport Klimat tworzą ludzie –
zachowania ekologiczne Polaków” my, Polacy, jesteśmy coraz bardziej świadomi
postępujących zmian klimatu, jednak nie wszyscy postępujemy proekologicznie. Jakie
działania możemy jeszcze podjąć dla dobra naszej planety?

SEGREGOWANIE ODPADÓW

Gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych obszarów ochrony środowiska.
Ponad połowa Polaków deklaruje, że segreguje je regularnie. Powodami, dla których
niektórzy z nas unikają segregacji są brak miejsca w domu i odpowiednich pojemników
w okolicy, oraz po prostu brak chęci lub czasu. Drugi z powodów był wskazany przez
największą liczbę respondentów. Co ciekawe, co dziesiąta osoba niesegregująca śmieci nie
wierzy w ogóle w to, że odpady zostaną ponownie wykorzystane. Zdawałoby się, że każdy
z nas wie, że do wspólnych odpadów komunalnych nie wrzucamy np. zużytych baterii,
niepotrzebnej odzieży, przeterminowanych leków czy przeterminowanych środków
chemicznych, mimo to 20-30% Polaków nadal tam kieruje tego rodzaju odpady.
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OSZCZĘDZANIE WODY

Znaczna większość Polaków zwraca uwagę na ograniczanie zużycia wody.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim działaniem jest zmniejszenie wysokości
miesięcznych opłat. Najczęściej robimy to poprzez:

 branie szybkiego prysznica zamiast kąpieli;
 zakręcanie wody podczas mycia zębów;
 używanie regulowanej spłuczki;
 wypełnianie pralki i zmywarki do końca;
 zbieranie deszczówki, np. do podlewania ogrodu.

Oszczędzanie energii odbywa się poprzez:

 stosowanie w domach żarówek LED, które pozwalają na znaczną oszczędność
energii elektrycznej. Używanie tej formy oświetlenia zadeklarowało 95 proc. Polaków.
Warto zaznaczyć, że 47 proc. respondentów korzysta wyłącznie z żarówek LED;

 odłączanie z kontaktu ładowarek do telefonów komórkowych, tabletów czy
komputerów. Ponad 60 proc. badanych wskazało, że motywacją do tego nawyku jest
chęć oszczędności pieniędzy.
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Do innych działań w tym obszarze możemy zaliczyć m.in.:
 wybór sprzętu gospodarstwa domowego, który ma najwyższą klasę

energetyczną (np. A, A+);
 wyłączenie oświetlenia w pomieszczaniach, w których nie przebywamy;
 korzystanie ze światła dziennego/naturalnego, w sytuacji, gdy jest ono

wystarczające;
 wyłączanie urządzeń pobierających prąd, które w danym momencie nie są

użytkowane;
 wybór programów eko w zmywarkach i pralkach oraz ich uruchamianie, tylko

gdy są pełne;
 przy korzystaniu z czajnika elektrycznego – gotowanie w nim tylko tyle wody,

ile w danym momencie potrzebujemy;
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WYBORY ZAKUPOWE POLAKÓW
Według badań kwestie ekologiczne są mało istotne dla konsumentów, którzy
szczególną uwagę zwracają na inne cechy, np.: aktualne promocje i niska cena,
skład produktu, trwałość lub skuteczność asortymentu. Warto jednak zaznaczyć,
że w przypadku niewykorzystanego jedzenia respondenci w większości deklarują,
że szukają innego sposobu jego zagospodarowania, np. poprzez jego przerobienie
lub mrożenie, a także dzielenie się z innymi.
Proste elementy, takie jak:

 wykorzystywanie starych ubrań, np. jako ściereczki do wycierania kurzu,
zamiast kupowania przeznaczonych do tego produktów;

 samodzielne przygotowywanie środków czystości (na bazie naturalnych
składników), aby ograniczyć zakup asortymentu, który może być szkodliwy dla
naszego zdrowia
pozwalają na mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko.
Wyniki pokazują, że Polacy korzystają z toreb wielokrotnego użytku, wybierają
towary, które mają ekologiczne opakowanie.
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PODRÓŻE
Z badania wynika, że 47 proc. badanych, dojeżdżając do miejsca wykonywania
obowiązków zawodowych wybiera transport własnym samochodem, a bardziej
ekologiczne sposoby, czyli komunikację miejską, rower, hulajnogę lub spacer wybiera
kolejno – 16, 5 i 12 proc. ankietowanych.
Dojazd samochodem do pracy nie oznacza jednak, że nawet podczas tej krótkiej
podróży nie możemy stosować proekologicznych rozwiązań. Należą do nich:

 ecodriving – czyli stosowanie takiego stylu jazdy, który pozwala na
optymalizację zużycia paliwa oraz podzespołów samochodu.

 carpooling – czyli wspólne podróżowanie z innymi ludźmi (np. do zakładu
pracy).
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Do innych, prostych czynności mających wpływ na ochronę klimatu w trakcie
wyjazdów zaliczamy m.in.:

 zabieranie w podróż napojów w butelkach i bidonach wielokrotnego użytku,
zamiast korzystania z butelek plastikowych;

 pakowanie prowiantu w pudełka wielokrotnego użytku i rezygnacja z torebek
aluminiowych czy folii spożywczych;

 segregowanie odpadów w hotelach, pensjonatach, uzdrowiskach,
schroniskach, w których nocujemy podczas wyjazdu;

 oszczędzania energii elektrycznej i wody w miejscach noclegowych.
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Świadomość postaw proekologicznych w Polsce rośnie. Jednakże potrzebna
jest dalsza edukacja i promowanie działań chroniących środowisko oraz podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań, jakie
można podejmować na rzecz ochrony klimatu. Nasze społeczeństwo może nie jest
kompletnie „zielone” w kwestii ekologii, ale na pewno ma jeszcze sporo do zrobienia.
To co, każdy zaczyna od siebie?

Ekokącik

Przygotowanie: Lena Kubicka, kl. 7a

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/kazdy-ma-wplyw-na-srodowisko-jak-troszczyc-

sie-o-nasz-klimat-czy-polacy-sa-ekoistami
https://www.medme.pl/artykuly/czy-polacy-sa-eko,98062.html

https://lepiej.tauron.pl/styl-zycia/jak-oszczedzac-wode-12-sposobow/
https://www.doz.pl/czytelnia/a14072-Czy_Polacy_sa_eko_Sprawdzamy



Chcesz podzielić się ciekawymi
informacjami? Masz uwagi, pomysły?
Napisz do nas:
gazetkasp8kalisz@gmail.com


