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W  październiku  sprzedaliśmy 

puszki  aluminiowe  gromadzone  przez 

cały 2012r. Na zdjęciach widać jak dużo 

ich  było.  Samochód,  który  przyjechał 

z firmy recyklingowej pękał w szwach. 

Dziękujemy  wszystkim,  którzy 

dostarczają  puszki  do  szkoły  i  do 

miejsca ich przechowywania w Luboniu 

– Lasku. 

Z  przykrością  należy  stwierdzić, 

że  mieszkańcy  osiedla  Lubonianka,  tak 

chętnie przynoszący puszki do szkoły na 

początku  tej  działalności,  zaprzestali 

w ostatnim czasie  i  nikła  część  zbiorów 

pochodzi  od nich. Do akcji  zaś włączyli 

się  mieszkańcy  parafii  Luboń  –  Lasek. 

Pieniądze z ogromnej ilości  ich zbiorów 

zostały przeznaczone na pomoc dla dzieci 

z  Afryki  w  ramach  akcji  Puszka  dla 

Maluszka.  Zbiory  szkolne  finansują 

Adopcję  na  odległość i  został  opłacony 

kolejny rok nauki naszej podopiecznej – 

Inez.

Serdecznie  dziękujemy  firmie,  która  oferuje  nam  darmowy  transport.  Na 

zdjęciach widać jak  jej pracownik  ładuje puszki na samochód.
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Do  firmy  recyklingowej  w  Luboniu  po  pieniądze  za  puszki,  wraz  z  nauczycielką, 

wybrała się redaktor naczelna  Inter – odgłosów z Cieszkowianki  – Maja Smaglewska, która 

odebrała od Pana Macieja Regulskiego całą kwotę i wysłuchała jego wypowiedzi o korzyściach 

wynikających ze zbierania puszek.  

Pan Regulski  wspomniał  o ekonomicznej  korzyści.  Podkreślił  jednak ekologiczny cel 

zbierania puszek. Kiedy nie trafiają one na wysypisko śmieci, a do recyklingu powstaje dobry 

surowiec, który służy do powtórnego wytworzenia puszek. Dużo puszek jest wyrzucanych np. 

do lasów, czy gdzieś na pobocza. Jak je pozbieramy, to zostawimy czyste tereny. Zdecydowanie 

bardziej  kosztowne  jest  wydobywanie  surowców  do  wytwarzania  puszek  aluminiowych 

z natury. Takie działania ekologiczne jak w naszej szkole, są bardzo dobrym przykładem dla 

dzieci i młodzieży, są zachętą do ekologicznego życia.



Nr 3 (30) listopad  2012r.  Inter – odgłosy z Cieszkowianki  - wydanie specjalne          4

Nasza redaktorka obejrzała także miejsce pracy w firmie odbierającej puszki, po którym 

oprowadziła ją Pani referentka Małgorzata Dubiel (na zdjęciu razem z Mają).  Otrzymaliśmy też 

obietnicę, że na wiosnę większa liczba uczniów naszej szkoły będzie mogła przybyć do firmy, 

żeby  zobaczyć 

panujące  tam 

metody pracy. 



Nr 3 (30) listopad  2012r.  Inter – odgłosy z Cieszkowianki  - wydanie specjalne          5

Choć wszystkie pieniądze zostały wpłacone na konto szkoły,  za puszki  uzbierane 
przez Cieszkowiankę opłaciliśmy roczne kształcenie Iny. Reszta uzbierana w Luboniu – 
Lasku to pomoc finansowa dla dzieci w ramach akcji Puszka dla maluszka.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu
zaadoptowała 10 – letnią dziewczynkę z Kamerunu – Inę

Za  pieniądze  ze  sprzedaży  aluminiowych  puszek 
finansujemy jej kształcenie, które w Kamerunie jest płatne. 

Dajmy  szansę  naszej  podopiecznej  nauczyć  się  języka  oficjalnego,  jakim 
w Kamerunie jest język francuski, bo w domu mówi się tylko w dialektach. Mieszkaniec 
Kamerunu, który nie  zna języka francuskiego,  nie może się  domagać swych praw ani 
bronić.  Nie  znajdzie  też  pracy.   Ludzie  w  Kamerunie  bez  wykształcenia  są  bardzo 
ograniczeni, są jak kaleki, nie są wolni, ciągle od kogoś zależą. 

Zapewnijmy Inie lepszy los, płacąc za jej kształcenie.
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Nie wykręcamy się 
i zbieramy nakrętki

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: 

Wspólna  Droga działające  w  Luboniu  prowadzi  akcję 

zbierania  nakrętek  od  plastykowych  butelek.  To 

proekologiczne  działanie  ma  szczytny  cel:  pozyskanie 

funduszy na zakup działki  i  budowę placówki w Luboniu, w której  odbywać się będą 

zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

Nie wykręcajmy się – także w Cieszkowiance zbierajmy nakrętki.
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Rys. Marta Bendowska, kl. 6d

Oprócz  nakrętek  można  zbierać  plastyki,  które  mają 

oznaczenie  PEHD  i  PP  świadczące  o  wysokiej  gęstości 

polietylenu. Są to m.in. niektóre pojemniki, w których mamy 

wszelkie płyny używane w łazience i w kuchni oraz plastykowe 

wiadra i miski.
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Recykling, recyklizacja ( ang. recycling)  

to jedna z metod ochrony 

środowiska naturalnego. 

Jej celem jest ograniczenie zużycia 

surowców  naturalnych 

oraz zmniejszenie ilości odpadów. 

Rys. Marta Bendowska, kl. 6d
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W Cieszkowiance zbieramy makulaturę

Uczniowie  z  każdej  klasy  biorącej  udział  w  akcji  będą  gromadzić  uzyskane  ze 
sprzedaży makulatury pieniądze i wykorzystają je na wycieczki szkolne. 

Z Panem Tadeuszem Adamskim z firmy, która 
odbiera  z  naszej  szkoły  makulaturę  rozmawiają 
dziennikarki  z  klasy  4b:  Kasia  Konarska  i  Martyna 
Michalak.

Kasia:  Witamy  serdecznie.  Chciałybyśmy  zadać  Panu  kilka 
pytań dotyczących pańskiej działalności.

Martyna: Jakie są korzyści zbierania makulatury?
Pan  Adamski:  Podstawową  korzyścią  zbierania  makulatury  
jest to, że coś, co jedni wyrzucają, może służyć człowiekowi,  

czyli są to, z jednej strony, korzyści ekonomiczne – zaoszczędzamy pieniądze. Druga korzyścią  
jest  ochrona środowiska. Jest  jeszcze trzecia korzyść – uczymy,  zwłaszcza dzieci,  ochrony  
środowiska, czyli korzyść wychowawcza.

Kasia: Jak prawidłowo powinniśmy segregować papierowe odpady (np. czy można wyrzucić na 
makulaturę przetłuszczony papier od masła)?
Pan Adamski:  To jest ważny problem. Nawet ludzie, którzy już zbierają, nie są zorientowani  
co zbierać i jak segregować. To byłby ideał, gdyby osobno odkładano opakowania kartonowe,  
osobno  książki  i  gazety.  Co  do  pytania  to  papier  od  masła  –  najczęściej  jest  to  papier  
pergaminowy,  a  dodatkowo  posmarowany  jeszcze  masłem  i  nie  nadaje  się  do  dalszego  
przerobu. Niektórzy wkładają do makulatury opakowania po mleku, serkach – to absolutnie  
nie  nadaje  się,  bo  jest  złożone  z  kilku  warstw  i  tam  jest  folia.  Niestety  w  fabrykach  
przerabiających makulaturę zalegają takie hałdy śnieci, które nie nadają się do przerobu.

Martyna: Gdzie wywozi pan zebraną u nas w szkole makulaturę?
Pan Adamski:  Wywożę ją bezpośrednio do fabryki papieru toaletowego. Jest ona położona  
parę kilometrów za Środą Wielkopolską, w kierunku na Miłosławiec, około 60 kilometrów  
stąd.

Kasia: Jaki jest proces przetwarzania makulatury i gdzie się to wykonuje?
Pan Adamski:   Makulaturę  przetwarza  fabryka,  która  produkuje  papier  toaletowy.  Jedno  
pomieszczenie, to miejsce gdzie się ją przywozi. Z tego pomieszczenia taśma ciągiem wizie  
makulaturę  do  olbrzymiej  kadzi,  z  wodą.  Mieszadła  długo  obracają  ją  w  kadzi.  Coś  na  
zasadzie młynka, ale nie do końca tak samo, ponieważ one nie tylko mielą, ale też mieszają.  
Wielkie mieszadło po prostu przegarnia makulaturę w tej olbrzymiej kadzi i ona rozwarstwia  
się, rozpuszcza się we wodzie i tworzy papkę. Później  jest  dostarczana na sita, tam ulega  
suszeniu i zwijaniu.  Z tego powstaje rolka papieru toaletowego. Makulatura może też być  
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wykorzystywana w inny sposób. Może być dodatkiem do lepszego papieru toaletowego oraz do  
np.  jakiegoś  pakowego,  ale  w  tym  wypadku  jest  zmieszana  z  celulozą,  bo  dobry  papier  
produkuje się z celulozą.  No i właśnie muszę dodać, że makulaturę nie wykorzystuje się tylko  
do  papieru,  ale  też  można  do  jakiegoś  opakowania,  które  zostanie  ponownie  użyte  do  
pakownia towaru. Takim przykładem są wytłoczki do jajek. Gdy weźmiecie taką wytłoczkę, to  
najczęściej widać, że zbudowana jest z makulatury. 

Na zdjęciu Martyna i Kasia oraz Pan Adamski 

Martyna: Co wytwarza się z makulatury, jakie produkty?
Pan  Adamski:  Z makulatury  wytwarza  się  papier  toaletowy,  papier  pakowy,  czyściwa  do  
tłustych plam, np. w tokarniach i również wytwarza się opakowania wszelkiego typu.

Kasia: Często używa się w dzisiejszych czasach słowa recykling. Co oznacza ten termin?
Pan Adamski:  Jest  to  termin pochodzenia  angielskiego.  Można się  oprzeć  też  na łacinie.  
Mówi się np.  restaurować czyli  odnawiać; recykling czyli  nowy cykl,  odtworzenie danego  
produktu, czyli np. wykorzystuje się odpady do odtwarzania pierwotnej formy. Stare worki  
foliowe  płucze  się,  mieli  na  drobny  proszek  i  na  nowo  robi  się  z  nich  worki  foliowe.  
Oczywiście one już nie będą takiej jakości jak te, które  są z czystego tworzywa, ale też będą  
służyły, choć będą gorszej jakości – słabsze. 
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Martyna: W naszej szkole zbieramy puszki aluminiowe, nakrętki plastykowe i makulaturę. Czy, 
według Pana,  jest to słuszne postępowanie, żeby wdrażać młodych ludzi do takich poczynań?
Pan Adamski: Oczywiście, jak najbardziej słuszne, bo czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie  
będzie umiał. Wszyscy powinniśmy dbać o środowisko, bo zasoby ziemi są na jakimś poziomie  
i one nie przyrastają, tylko wszystkiego ubywa. My robimy bardzo dużo, starając się, by te  
rzeczy, które mogłoby być już wyrzucone i jeszcze mogłoby zagrażać i zatruwać środowisko,  
trafiały  do  przerobu  i  służyły  dalej  człowiekowi.  W  to  miejsce  zaoszczędzamy  zasobów  
naturalnych. Jak wiemy, aluminium wytwarza się z boksytu i jest to minerał. Zasoby tego  
boksytu są ograniczone, a przy wydobyciu niszczy się krajobraz. Gdy przerobi się np. puszki  
aluminiowe  zbierane  przez  dzieci,  tak  jak  dzieje  się  to  w  waszej  szkole,  to  wtenczas  
uzyskujemy na nowo aluminium bez konieczności  wydobywania rudy i  przerobu jej,  przy  
czym zużywa się też bardzo duże ilości energii.
Kasia:  Bardzo dziękujemy za  rozmowę i  do zobaczenia  przy  okazji  odbierania  makulatury 
z naszej szkoły.

Pan Adamski zgodził się pisać do naszej gazetki:  Inter – odgłosy z Cieszkowianki.  Będą 

pojawiać się jego teksty pod hasłem:

Eko – porady Pana Adamskiego


Humor z zeszytów szkolnych

Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią.

Rys. Emilia Węglarz, kl.4b
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Rys. Mikołaj Stachowiak, kl. 4b



Nr 3 (30) listopad  2012r.  Inter – odgłosy z Cieszkowianki  - wydanie specjalne          16

Najciekawsze rzeczy 

piszemy w gazetce na platformie 

Junior Media. Wygrane 

i wydrukowane w drukarni Głosu 

Wielkopolskiego gazetki, 

sprzedajemy, a uzyskane 

pieniądze przeznaczamy na 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Wspólna 

Droga w Luboniu

Na zdjęciach uczniowie 

z Cieszkowianki podczas 

sprzedawania gazetki 

szkolnej we wrześniu br.
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W  październiku  wygraliśmy  kolejną  gazetkę  na  platformie  Junior  Media 

i otrzymane  250  egzemplarzy,  jak  zawsze,  będziemy  sprzedawać,  aby  pieniądze 

przeznaczyć na szlachetny cel - potrzeby Stowarzyszenia: Wspólna Droga. 

Zachęcamy do nabywania naszych gazetek od połowy listopada.
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Wydanie specjalne
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