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ZIELONA SZKOŁA 
PANA KARTONA

W kwietniu oraz 
maju w ramach 
ogólnopolskiego 
programu 
edukacyjnego  

„Zielona Szkoła Pana 
Kartona” w 31. szkołach 
podstawowych na 
terenie całej Polski 
odbyły się specjalne 
lekcje ekologiczne. 

W kwietniu Fundacja 
ProKarton obchodziła 
Światowy Dzień Ziemi, 
który jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń  
w ekologicznym 
kalendarzu. 

WYDARZENIA
Światowy Dzień Ziemi

WYDARZENIA
Akcja „Śmieci  
skrzydeł nie mają”

WYDARZENIA
Fundacja partnerem 

„Let’s Clean Up Europe”

Bądźmy
w kontakcie!

www.prokarton.org

Fundacja ProKarton już po raz drugi dostarczyła najmłodszym uczniom sporą 
garść ważnej, ekologicznej wiedzy.

Specjalnie przygotowane dla uczniów materiały dydaktyczne, dopasowane 
do ich wieku oraz zainteresowań, pomogły budować oraz poszerzać świa-
domość ekologiczną wśród drugo- oraz trzecioklasistów. 

Najmłodsi uczestnicy lekcji w przystępny i zrozumiały dla nich sposób przy-
swajali wiedzę o zasadach selektywnej zbiórki wszystkich odpadów opakowa-
niowych i ich recyklingu (w tym również o kartonikach do mleka i soków). 
Dodatkowo, wśród uczniów szkół podstawowych starano się zaszczepić 
troskę o środowisko naturalne oraz postępowanie w myśl zasady „Nie ma 
śmieci, są surowce. Zbieramy wszyst kie zużyte opakowania!”, która stanowi 
priorytet we wszystkich działaniach podejmowanych przez Fundację ProKar-
ton. Przekazanie podstawowych zasad dotyczących zasad selektywnej zbiórki 
i recyklingu, a także kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłod-
szych lat jest ważne dla środowiska nie tylko z perspektywy teraźniejszości, 
ale przede wszystkim przyszłości.

W trosce o dobro naszej planety Funda-
cja kształtuje postawy proekologiczne 
zarówno wśród najmłodszych, jak i 
starszych, poprzez prowadzenie 
cyklicznych działań edukacyjnych 
i informacyjnych.

22 kwietnia mieszkańcy wszystkich 
państw, instytucje rządowe oraz 
organizacje pozarządowe (w tym 
Fundacja ProKarton), połączyły swoje 
siły podczas Światowego Dnia Ziemi, aby 
wspólnie edukować społeczeństwo na te-
mat wrażliwości ekosystemu naszej planety 
i konieczności jego ochrony.

Fundacja ProKarton realizuje cykliczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej 
oraz promocji selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po 
kartonach do płynnej żywności. Oprócz realizacji programu dla szkół pod-
stawowych pt. „Zielona Szkoła Pana Kartona”, Fundacja uczestniczy również 
w edukacji starszych konsumentów, między innymi poprzez wspieranie róż-
norodnych społecznych przedsięwzięć takich jak „Śmieci skrzydeł nie mają” 
(o akcji przeczytasz poniżej) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej 
i badawczej.

Fundacja ProKarton patronowała tegorocznej akcji „Let’s Clean Up Europe”, 

odbywającej się na terenie całej Europy. Wspólnie z organizatorami akcji 

„Śmieci skrzydeł nie mają” Fundacja prowadziła akcje informacyjne pod-

noszące świadomość w kwestii segregacji odpadów oraz ich recyklingu, 

przede wszystkim wśród turystów wędrujących górskimi szlakami.

Akcja organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów 
miała na celu nie tylko zachęcać społeczeństwo do wspólnego sprzątania 
środowiska, ale również do odpowiedniej segregacji surowców w gospodar-
stwach domowych, jak i poza nimi. Selektywna zbiórka odpadów zapobiega 
utracie cennych surowców, które można wprowadzić z powrotem do obiegu 
gospodarczego i wyprodukować z nich nowe, przydatne w życiu codziennym 
przedmioty.

Odpowiednia społeczna edukacja ekologiczna, podnoszenie jego świadomo-
ści oraz działania zmierzające do zmiany codziennych nawyków to najważniejsze 
zadania, w obliczu których wszyscy stoimy. Kształtowanie nowych przyzwyczajeń 
oraz wdrożenie w codzienne życie podstawowych zasad selektywnej zbiórki 
odpadów przyczynia się do ograniczania negatywnych zmian w środowisku 
naturalnym, dzięki czemu staje się ono mniej zanieczyszczone i bardziej przy-
jazne człowiekowi.

Nawet małe działania zainicjowane podczas „Dnia bez śmiecenia” takie jak 
wyrzucenie kartoniku po mleku do żółtego pojemnika, posprzątanie okolicznych 
terenów czy udział w akcjach edukacyjnych, mogą pomóc w kształtowaniu 
świadomości nie tylko naszej, ale również naszych najbliższych. Nie warto więc 
czekać z wprowadzeniem dobrych nawyków do jutra – o nasze środowisko 
naturalne powinniśmy zacząć troszczyć się od zaraz.

Budowa społecznej kultury recyklingu to obecnie jeden z najwyżej 

postawionych priorytetów. Realizując go, Fundacja objęła w kwietniu 

patronat nad akcją „Śmieci skrzydeł nie mają” organizowaną przez ko-

alicję „Recykling Górom”. Wspólnie z pomysłodawcami i miłośnikami 

zdobywania górskich szczytów Fundacja prowadzi wśród turystów 

działania na rzecz utrzymania w czystości polskich gór.

Ogólnopolska akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” skierowana jest do turystów, 
którzy co roku coraz liczniej odwiedzają polskie góry. Wraz ze wzrostem po-
pularności pieszych wędrówek po górskich szlakach obserwuje się również 
niebezpieczny wzrost ilości śmieci, które turyści pozostawiają  na pokonywa-
nych przez siebie trasach. Akcja „Śmieci skrzydeł nie mają”, przeprowadzana 
na południu Polski, ma na celu zachęcenie turystów do zabierania ze sobą 
w drogę powrotną wszystkich odpadów.

Organizatorzy akcji chcąc dotrzeć z komunikatem do jak największej liczby 
turystów, przygotowali specjalne tabliczki edukacyjne, które pojawiły się już 
w niektórych schroniskach górskich, na trasach, szlakach oraz na terenach 
Parków Narodowych. Dodatkowo w ramach akcji organizowane są również 
spotkania edukacyjne odbywające się  w górskich schroniskach. Uczestniczą 
w nich przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, którzy są zachęcani 
przez pomysłodawców akcji do segregacji odpadów oraz postępowanie 
zgodnie z podstawowymi zasadami troski o środowisko naturalne.

Promowanie tak ważnych inicjatyw jak Światowy Dzień 
Ziemi przypomina o konieczności dbania o środowisko, 
nie tylko w tym dniu, ale również przez okrągły rok. 
Należy pamiętać, że to my jesteśmy odpowiedzialni 
za stan naszego środowiska w związku z tym musimy 
aktywnie kształtować proekologiczne postawy wśród 
konsumentów, aby kolejne pokolenia mogły żyć 
w czystym otoczeniu – podkreśla Jan Jasiński,  
prezes Fundacji ProKarton.
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