
  

Czy  dbamy  o czystość wód?  
 
Drodzy uczniowie!  
 

Rozpoczęła się ogólnopolska  kampania edukacyjna Wód 
Polskich  „Wody to nie śmietnik”. Tony śmieci w rzekach i 
jeziorach zamiast tysięcy ryb to smutny obraz naszej 

rzeczywistości  dlatego  zapamiętajmy sobie ,że woda jest naszym 
wspólnym dobrem, ale dobrem zagrożonym, o które wszyscy 
musimy dbać. 

Szacuje się , że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami 
wodnymi pojawia się kilka tysięcy ton śmieci, część z nich niestety 
zalega, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska. Porzucone 

śmieci nie są obojętne dla ekosystemów, przedostają się do wód i 
w konsekwencji je zanieczyszczają. Naukowcy biją na alarm, 
ponieważ tworzywa sztuczne, ścieki i inne substancje, mogą 

prowadzić do trwałego skażenia wód oraz środowiska. 

Zadbajmy o nasze JEZIORA  i  RZEKĘ WDĘ. 

 Wspólnie damy radę. 

 

Dziękujemy za Wasze wszystkie akcję sprzątania, gdyż każde 

działanie przynosi efekty  Niestety  na krótko, bo w miejsce 
uprzątniętych odpadów, szybko pojawiają się nowe. 

Zapraszamy do obejrzenia Spotu filmowego "Portret pamięciowy 

         https://www.youtube.com/watch?v=2H-uSqCSjnU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2H-uSqCSjnU


 

Kampania ma wymiar edukacyjny i przede wszystkim ma nakłonić 
każdego mieszkańca naszej gminy Lubichowo , do tego aby – nie 
porzucać śmieci.   

  
Zapraszam do nadsyłania prac na konkurs plastyczny na komiks 
lub reportaż pt. „Wody to nie śmietnik”. 
 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu lub reportażu, który 

tematycznie będzie związany z jednym z tematów poświęconych:  

a) Dbanie o czystość wody 

b) Sprzątanie zbiorników wodnych z odpadów 
c) Zagrożenie zanieczyszczania wód ściekami 

d) Przedstawienie sposobów ograniczenia dalszego zanieczyszczania 
wód 

e) Sposoby czerpania korzyści z czystej wody 

   Komiksy i reportaże, muszą spełniać następujące wymagania: 

a)    być zgodne z tematem konkursu 

b)  komiks musi składać się z  min. 3 rysunków, może być wykonany 

dowolną techniką na kartce formatu A4/A3, bądź też w wersji 

multimedialnej w wybranym programie graficznym. 

c)  reportaż powinien mieć długość  min 2000 znaków.  Reportaż 

może być napisany w wordzie lub innym edytorze tekstu lub 

dowolnym programie multimedialnym/ graficznym. 

 

Czekamy na prace do 13 maja ,wysyłajcie  (prace-komiks , 
lub reportaż) na teamsa!!!!! 
 

 
Pozdrawiamy  Was  serdecznie.  
 

 Katarzyna Kurowska  Iwona Lassota 

 


