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Dlaczego warto brać udział w akcji Sprzątanie Świata? 

Akcja Sprzątanie Świata to wydarzenie, w którym biorą udział uczniowie szkół oraz zbierające 

się grupy społeczne. Ma to na celu pokazanie ludziom, że zaczynając od sprzątnięcia najbliższej 

okolicy, zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko. Uważam, że uczestniczenie w 

Sprzątaniu Świata jest dobrym uczynkiem dla Ziemi. 

Głównym problemem zaśmiecania naszej planety są plastikowe torebki, worki czy butelki. 

Jednym z przykładów tych poczynań jest przedostawanie się do morza śmieci, a następnie 

wyrzucanie ich przez wodę na plaże całego świata. Spotykamy się z sytuacjami, gdy stworzenia 

morskie umierają z powodu zjedzenia, czy wplątania się w plastikowe odpady. Podobne 

zjawisko możemy zaobserwować w lasach. Wywożenie i zostawianie odpadów w lesie 

powoduje degradacje gleby i zanieczyszczenia. Działania te przyczyniają się do zmniejszenia 

powierzchni lasów i mniejszej produkcji tlenu. Jest to złe postępowanie ludzi patrząc na 

zmniejszającą się liczbę gatunków oraz zanieczyszczenia lasów i mórz poprzez pozostawianie 

odpadów. 

Ludzie przez swoje działania takie jak: wycinanie lasów będących płucami Ziemi, używanie 

śmieci jako opału produkując smog, który sami wdychamy, czy też wylewanie do ziemi 

substancji szkodliwych, które zatruwają środowisko. Wszystkie te działania powodują, że 

zabijamy samych siebie często nie mając świadomości swoich czynów. Uważam, że takie 

postępowanie w przyszłości zniszczy eko-system naszej planety. 

Dobrym przykładem mogą być moje osobiste doświadczenia. W tym szczególnym dniu wraz 

ze Szkołą Podstawową nr 93 w Poznaniu, do której uczęszczam, braliśmy udział 

w międzynarodowej akcji sprzątania świata „Clean Up the World ”. Uczniowie wszystkich klas 

zebrali się o uzgodnionej godzinie przed budynkiem, z mapami i przydzielonym do 

uporządkowania terenem, wyruszyliśmy gotowi do sprzątania pobliskich okolic i lasu. 

Wytrwale porządkowaliśmy wszystkie zakamarki przyrody. Do specjalnych worków 

wrzucaliśmy małe śmieci, natomiast gabarytowe elementy, wspólnymi siłami przenieśliśmy w 

wyznaczone miejsca obok szkoły. Jestem bardzo zadowolony z całej inicjatywy i pomysłu.                                                                 

Biorąc udział w takich akcjach akcjach, każdy z nas utwierdza się w przekonaniu, że mamy, o co 

walczyć i o co dbać, a innym potrafimy pokazać jak szanować zasoby Ziemi. Pamiętajmy, że 

środowisko to serce planety, dzięki któremu możemy prawidłowo funkcjonować. 

Ponadto sądzę, że dzięki takim akcjom zdobywamy cenne doświadczenie. Uczymy się pokory 

i pokazujemy, że razem można wiele zmienić. Małymi krokami dążymy do celu, redukujemy i 

zmniejszamy problem zanieczyszczeń w naszym otoczeniu. Według mnie, warto sobie 

uświadomić jakie zagrożenie nas czeka, jeśli nie przestaniemy i nie zmienimy swojego sposobu 

postępowania. Powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na zmniejszenie produkcji plastiku oraz 

jego różnych wyrobów. Także głównie młodzież powinna zrozumieć, że przez pozostawianie 



w lasach, na łąkach i w innych miejscach opakowań, papierków czy butelek niszczą eko-system 

Ziemi i nieświadomie doprowadzają do śmierci wielu osób oraz zwierząt.                                                                    


