


Klub Gaja  
ratuje konie
Jesteśmy polską, nowoczesną organizacją ekologiczną, która 
od ponad ćwierć wieku buduje pokolenie EkoXXI. Poprzez sze-
roko rozumianą edukację zachęcamy różne środowiska i spo-
łeczności do rzeczywistych działań na rzecz ochrony przyrody 
i poszanowania praw zwierząt.

Klub Gaja jest pierwszą organizacją w Polsce, która rozpoczęła 
kampanię związaną z transportem zwierząt, głównie koni. Przed 
1999 r., w którym zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię 
Zwierzę nie jest rzeczą, liczba wywożonych z kraju koni docho-
dziła do 90 tysięcy. Dzięki kampanii poprawiły się warunki trans-
portu, a liczba wywożonych zwierząt spadła. Pięćset tysięcy 
podpisów Polaków popierających zakaz transportu – zebranych 
i złożonych przez nas w sejmie – było podstawą skutecznej 
kampanii medialnej i społecznej. Problem ten został wielokrot-
nie udokumentowany i stał się tematem publicznych debat.

Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie
Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, prowadzona w ramach 
programu Święto Drzewa Klubu Gaja, to próba zmiany postaw 
człowieka do otaczającego go świata, szczególnie kurczących 
się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażli-
wości na los zwierząt i naturalnej chęci pomocy słabszym. 

Uczestnicząc w akcji, segregujemy odpady, chronimy środowi-
sko, pomagamy ludziom i zwierzętom. Akcja została nagrodzo-
na w konkursie ekologicznym „W harmonii z Przyrodą” zorga-
nizowanym przez Hewlett-Packard Polska w roku 2003/2004.

Co robimy z zapisanymi, niepotrzebnymi kartkami? Wykorzy-
stujemy z drugiej strony? Świetnie! A gdy nie ma już na nich 
wolnego miejsca, wyrzucamy do śmieci? Nie – odkładamy na 
makulaturę! W ten sposób każdy może chronić środowisko 
i pomóc innym. 

Konie, dla których Klub Gaja szuka domu adopcyjnego, często 
przez całe życie ciężko pracowały w gospodarstwie lub w lesie. 
Są wśród nich takie, którym brakowało ciepłej stajni, dobrej 
opieki weterynaryjnej, a nawet jedzenia. 

Drumla ze źrebakiem Luckiem

Jacek Bożek, założyciel  
i prezes Klubu Gaja: Konie 
przeznaczone na rzeź mogą być 
bardzo potrzebne ludziom.  
Nie muszą ginąć. Warto zobaczyć 
ich prawdziwą naturę i korzyści, 
jakie przynosi. Spróbujmy odłożyć 
na bok pewne przyzwyczajenia 
dotyczące wartości zwierząt.  
Jak pokazują historie uratowanych 
przez Klub Gaja koni, taki sposób 
spojrzenia na świat może być 
bardzo twórczy.

Ratuj konie z Klubem Gaja!
Przyłącz się do nas!

Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”  
uczy jak chronić środowisko  
i pomagać zwierzętom.

Od początku akcji „Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie”, dzięki Państwa pomocy, 
wspólnie zebraliśmy 3500 ton makulatury 
i uratowaliśmy 59 koni! Wspieramy 
ich leczenie i utrzymanie. Są zadbane 
i potrzebne!

Pegaz ze swoją towarzyszką White Lady,  

fot. Klub Gaja/Joanna Żabicka



Dlaczego 
prowadzimy taką 
akcję?
Rocznie w Polsce przeznacza się na ubój około 35 tysięcy 
koni. Część z nich, sprzedawanych za granicę, czeka długa, 
nieraz trwająca kilkadziesiąt godzin podróż, przypłacona ranami 
i stresem. Transport powoduje u zwierząt niepokój, cierpienie, 
a nawet śmierć. Zwierzęta przewożone są w stłoczeniu, a to 
ogranicza im dostęp do świeżego powietrza, wody i pokarmu. 
Na rzeź trafiają konie młode hodowane na mięso, po ciężkich 
pracach i wykluczone ze sportu. Pomocy potrzebują także konie 
chore, zaniedbane. Razem możemy im pomóc! 

Wzbijmy się wysoko, 
jak Pegaz!

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kaliszu

Pegaz jest symbolem i natchnieniem do 
podjęcia działań dla wielu osób. Jego historia 
skłania do refleksji i pokazuje, że najważniejszy 
jest pierwszy krok. Pegaz był tym pierwszym – 
obecnie Klub Gaja uratował już 59 koni. Nasze 
konie mają nowe kochające domy, są zadbane, 
potrzebne i pomagają ludziom – mówi Jolanta 
Migdał z Klubu Gaja.

Jak się włączyć  
do akcji?
Do akcji mogą przystąpić szkoły, ale także instytucje, firmy 
i osoby prywatne. 

Zbierajcie surowce wtórne – makulaturę, puszki czy folię, a pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży tych surowców przesyłajcie na 
konto Klubu Gaja: nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 (ko-
niecznie z dopiskiem, że pochodzą z akcji „Zbieraj makulaturę 
ratuj konie”). Zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, 
wystawy, festyny.

Za pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja 
wykupuje konie, znajduje dla nich nowe miejsca, wspiera ich 
utrzymanie, leczenie, terapię, opłaca leki i opiekę weterynaryjną 
oraz monitoruje sytuację wszystkich zwierząt oddanych do 
adopcji. Trafiają one m.in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, 
które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci 
oraz osób dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich 
gospodarstwach lub w agroturystyce jako wierzchowce do 
lekkich jazd rekreacyjnych. 

WAżne: na sprawozdania ze zbiórki makulatury 
i wpłaty czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 

Więcej informacji www.swietodrzewa.pl w zakładce 
Działania\Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

Pegaz, kary ogier z białą łatką między oczami i białymi skarpet-
kami na tylnych nogach, to pierwszy koń uratowany przez Klub 
Gaja. Został wykupiony z rzeźni jeszcze jako źrebak w 2000 roku. 
Na początku ze strachu gryzł i kopał wszystkich. Potrzebował 
naprawdę dużo czasu, aby się zaprzyjaźnić z ludźmi. Dziś to 
pełen dumy i wdzięku koń, który swoją opiekunkę obdarza 
prawdziwym zaufaniem.

Imię Pegaza pochodzi od mitologicznego skrzydlatego rumaka, 
który pokonując przeszkody dostał się na Olimp, aby służyć 
Zeusowi. Spod jego kopyta wytrysnęło źródło, skąd płynęło 
twórcze natchnienie. To natchnienie towarzyszy wszystkim 
ratującym konie skazane na rzeź. Uratowany Pegaz stał się 
inspiracją do podejmowania różnych form działań mających 
na celu ratowanie koni.

Pegaz wraz z wolontariuszką Klubu Gaja



Nagroda Pegaza
Uczestników akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja 
nagradza za najbardziej pomysłowe i twórcze działania. Na-
grodą jest statuetka Pegaza. Przyznawana w 3 kategoriach: 
najwięcej zebranej makulatury, współpraca oraz zaangażowanie 
największej liczby uczestników, najciekawsze przeprowadzenie 
działań. Nagrody dla laureatów konkursu co roku wręczane są 
podczas inauguracji Święta Drzewa w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Wszyscy biorący udział w akcji otrzymują dyplomy 
z wizerunkiem uratowanych koni.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez 
uczestników sprawozdania i zdjęć z przeprowadzonych działań. 
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na 
stronie www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy/Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie.

Laureaci Nagrody Pegaza uczestniczą w warsztatach ekolo-
gicznych i budują ekorzeźbę Pegaza – wspólnie z jej twórcą 
Waldemarem Rudykiem. Kilkumetrowy koń z drewnianych od-
padów jest symbolem integracji społecznej na rzecz lokalnych 
działań dla przyrody.

Bezcenna 
makulatura
W zbiórce makulatury w roku szkolnym 2014/2015 
wspólnie zebraliśmy blisko 400 ton tego surowca. 
W akcji wzięło udział 125 placówek oświatowych, 
a także firmy i osoby prywatne. Wspólnie uratowaliśmy 
kolejne 4 konie – Dancer Wilda, Venę, Parkura i Gasa. 

Dzięki zaangażowaniu uczestników można było 
wesprzeć także leczenie i utrzymanie 15 innych koni 
Klubu Gaja: Pegaza, White Lady, Buby, Kasi, Premiery, 
Samsona, Sugara, Drumli, Antałka, Atlantyka, Gai, 
normana, Magmy, Lukasa i Maksia.

Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym powodzeniem 
wśród współpracujących z nami placówek oświatowych, a także 
firm. Od lat pomaga nam m.in. firma kurierska TnT express 
Worldwide Poland, która w tej edycji przekazała ponad 70 
ton makulatury. Akcję wspierają firmy zajmujące się odbiorem 
surowców wtórnych – Stena Recycling z Warszawy i eko- 
Wtór Jakubiec z Bystrej.

Od początku akcji, dzięki wielu zaangażowanym osobom i pla-
cówkom zebraliśmy 3500 ton makulatury i uratowaliśmy 
59 koni! Poza wpłatami pochodzącymi ze zbiórki surowców 
wtórnych na pomoc koniom przeznaczyliśmy również część 
wpłat, które uzyskaliśmy z 1% podatku dla Klubu Gaja – or-
ganizacji pożytku publicznego. 

Inauguracja Święta Drzewa 2014 

w Warszawie

Przedszkole Miejskie nr 171 w Łodzi

Zbierając makulaturę, młodzi ludzie uczą się 
działania długofalowego, bo nie jest prosto zebrać 
odpowiednią kwotę poprzez makulaturę. Uczą się 
ochrony środowiska, bo papier oszczędza drzewa. 
Widzą skutki swoich działań – ratują konie. Stają się 
współ-obywatelami, czującymi, że mają realny wpływ 
na losy świata, zwierząt i  ludzi. Mają pozytywny cel. 
Ryszard Praszkier, psychoterapeuta.

Dwie przyjaciółki – Broszka i Siwa,  

fot. Klub Gaja/Sebastian Nowak



4 konie, zielone 
konie, każdy 
kokardkę ma na 
ogonie… 

Dancer Wild Vena

Tak chciałoby się zaśpiewać, zmieniając lekko słowa dzie-
cięcej piosenki, gdy popatrzy się na Dancer Wilda, Venę, 
Parkura i Gasa, wiodących spokojne życie u nowych właści-
cieli. Może nie noszą kokardek, ale zostały uratowane dzię-
ki waszej „zielonej” świadomości, że zwierzę nie jest rzeczą.  
To przy waszej pomocy Klub Gaja uratował już 59 koni skaza-
nych na rzeź. Ich życie i ich historie były różne, lepsze i gor-
sze, ale wszystkie skończyły się dobrze, między innymi dzięki 
uczestnikom akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. 

Poznajmy cztery ostatnio uratowane konie.

Dancer Wild – koń terapeuta

Pod koniec 2014 roku Klub Gaja wykupił Dancer 
Wilda – pięcioletniego konia pełnej krwi angielskiej. 
Z toru wyścigowego, zamiast do rzeźni trafił 
do Fundacji Czarodziejska Góra, gdzie będzie 
pracował z ludźmi mającymi problemy z kontaktami 
socjalnymi i porozumiewaniem się oraz z ludźmi 
z niedostosowaniem społecznym.

Dotychczas Dancer Wild rozwijał karierę sportową. Był koniem 
wyścigowym. Niestety w wyniku urazu rozwinęła się choroba, 
która wykluczyła wierzchowca ze sportu. Poprzedni właściciel 
postanowił sprzedać go do rzeźni. Dzięki zaangażowaniu lo-
kalnej weterynarz oraz prezesa Fundacji Czarodziejska Góra 
konia udało się uratować.

Jest kolejnym ocalonych koniem, który będzie pracował jako 
koń terapeuta, towarzysz wycieczek oraz przyjaciel człowieka. 
W stajni fundacji znalazł nowy dom, dołączając do mieszkającej 
tam od dwóch lat Fety.

Vena – walczy o pozycję w stadzie
Vena, która została w ostatniej chwili uratowana przed 
śmiercią w rzeźni przez Klub Gaja, znalazła nowy dom 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Jędruś”.

Ta 10-letnia zimnokrwista klacz pracowała w gospodarstwie 
w Gołdapii pomagając opiekunom w pracach polowych. 
Każdej zimy ciągnęła sanie w kuligu, a w sezonie letnim 
bryczkę. Klacz jest spokojna, zrównoważona, silna, a zarazem 
przyjacielska – po pracach polowych na jej grzbiecie dzieci 
wracały do domu. Nie boi się ruchu ulicznego, tirów, prac 
drogowych, innych koni czy psów. W chwili wykupu ważyła 
1 tonę i wymagała kuracji odchudzającej. Vena dołączyła do 
stada około 60 koni.

Dancer Wild jest koniem spokojnym i delikatnym. Idealnie 
nadaje się do pracy z osobami cierpiącymi na autyzm, 
zespół Aspergera czy z niedostosowaniem społecznym. 
Aktualnie jest przede wszystkim leczony. Jest powoli 
przyuczany do spokojnego podążania za człowiekiem, pracy, 
która jest dla niego nowa – wcześniej człowiek oczekiwał 
od niego czegoś zupełnie innego. Jednak nadal wymaga 
kosztownego leczenia i codziennej pielęgnacji chorej nogi, 
co jest naszym priorytetem – mówi Robert Kaźmierski 
z Fundacji Czarodziejska Góra.

\Vena zachowywała się bardzo spokojnie i grzecznie, gdy 
po nią przyjechaliśmy. Chętnie współpracowała, pomimo 
że podróż bukmanką była dla niej zupełnie nowym 
doświadczeniem. Gdy dotarliśmy na miejsce, klacz była 
pod takim wrażeniem liczby koni, które ją otaczają, że 
nie mogła wydobyć z siebie głosu. Teraz, po kilku dniach 
spędzonych z nami i  stadem, zaczyna walczyć o pozycję 
w stadzie – mówi Katarzyna Paszek z Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Jędruś” w Słajszewie.



Parkur – nazywany Ogórkiem
Parkur, pieszczotliwie nazywany „Ogórkiem” to 
sześcioletni, gniady wałach rasy huculskiej. Został 
przekazany przez Klub Gaja Zespołowi Szkół 
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, gdzie pomaga dzieciom 
niepełnosprawnym w rehabilitacji. 

Parkur jest koniem spokojnym, cierpliwym i zrównoważonym, 
co sprawia, że kwalifikuje się do pracy w hipoterapii. Jazda 
konna jest dla dzieci niepełnosprawnych niezwykle ważnym 
elementem rehabilitacji: poprawia koordynację psychomoto-
ryczną, normalizuje napięcie mięśniowe i rozwija poczucie 
równowagi u osób z zaburzeniami lub uszkodzeniami central-
nego układu nerwowego. Kontakt z koniem buduje poczucie 
własnej wartości, pomaga przełamywać bariery emocjonalne 
czy psychiczne oraz ułatwia relacje społeczne. Zajęcia z końmi 
są dla dzieci przyjemną zabawą, która motywuje do innych 
form rehabilitacji. 

Ze szkołą współpracują więźniowie Zakładu Karnego w Wojko-
wicach, którzy asystują osobom niepełnosprawnym, zajmują się 
utrzymaniem porządku w stajni oraz pomagają przy hipoterapii.

Gas – będzie uczył ludzi
Gas, zwany Kubą, jest pięcioletnim ogierem. Dzięki 
Klubowi Gaja zamieszkał w stajni Stara Dąbrowa, gdzie 
dołączył do Błyska, również uratowanego przez Klub 
Gaja. Razem wspomagać będą uczestników warsztatów 
„Konie uczą ludzi”. 

Gas urodził się u hodowcy, który sprzedawał konie na rzeź. Po 
stracie matki w okresie źrebięcym, trafił do dobrego domu. 
Niestety z powodów losowych właściciele nie mogli opieko-
wać się nim dłużej. Klub Gaja zaczął szukać odpowiedzialnego 
opiekuna, który będzie wiedział, jak zapanować nad młodym 
ogierkiem. 

Został uratowany w październiku 2014 roku. Właściciele stajni 
Stara Dąbrowa od razu pokochali nowego podopiecznego. 
Gas okazał się wielkim pieszczochem, uwielbia kontakt z czło-
wiekiem. Jest ciekawski, odważny, potrzebuje jednak czasu, 
miłości i ćwiczeń.

Gas miał szczęście, że trafił na ludzi, którym zależało na jego 
życiu i zdrowiu. Teraz uczy się chodzić pod siodłem, żeby 
mógł pracować z człowiekiem podczas jazd rekreacyjnych. 
Trenuje, by móc uczestniczyć w warsztatach rozwoju 
osobistego „Konie uczą Ludzi” (Horse Assisted Education).  
To nowatorska metoda edukacyjna, w której konie 
wspomagają rozwój kompetencji osobistych i zawodowych 
– dodaje Katarzyna Chałas z Klubu Gaja.

Konie sprawiają, że dzieci stają się bardziej aktywne. 
Wszystkie czynności pielęgnacyjne, jak na przykład czesanie, 
czy w ogóle kontakt z koniem, są bezcenne, ponieważ 
mobilizują dzieci do wykonywania ruchów, których na  
co dzień nie chcą wykonywać. I nagle dziecko z porażeniem 
mózgowym otwiera zamkniętą dłoń – mówi Iwona 
Durek-Sypek, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 
w Sosnowcu.

Parkur podczas zajęć z hipoterapii Gas, fot. Klub Gaja/Monika Suszek



Jak zbieraliśmy 
makulaturę, aby 
uratować konie 
Do zbiórki makulatury jak co roku przyłączył się hipermarket 
Auchan w Bielsku-Białej, w którym udało się zebrać ponad 8 
ton makulatury! Przez tydzień każdy mieszkaniec miasta mógł 
przynieść makulaturę i umieścić w specjalnie oznakowanym 
kontenerze ustawionym przez firmę Eko-Wtór Jakubiec z By-
strej. Ponadto w pasażu handlowym można było obejrzeć 
wystawę „Pomóż ratować zwierzęta”.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki 
w Zamościu prowadzona kampania informacyjna spotkała się 
z odzewem mieszkańców oraz instytucji dzielnicy. Magazyn 
codziennie zapełniał się kilogramami makulatury. Doskonałą 
okazją do promocji akcji był Dzień Otwarty Szkoły, który gro-
madzi zwykle tłumy przyszłych uczniów. Niezwykłą atrakcją 
były specjalnie upieczone kruche ciasteczka w kształcie koni, 
którymi częstowano przybyłych gości.

Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu przygotowali 
plakaty, które następnie rozwiesili w szkole, w witrynach sklepo-
wych oraz na tablicach i słupach informacyjnych Wąsosza oraz 

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie

Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” 

we Wrocławiu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. T. Kościuszki w Zamościu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy

Zwierzę, a w tym wypadku koń, to nie rzecz, którą po 
wieloletnim używaniu można wyrzucić, oddać na złom, 
zniszczyć. Dzięki możliwości adopcji, szczęśliwe konie 
mogą w spokoju przeżyć resztę swego życia w godnych 
warunkach, jednocześnie niosąc pomoc człowiekowi – 
zauważa Marian Sudoł ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Sprawnych Inaczej w Koronowie, które otrzymało od Klubu 
Gaja dwa konie: Gaję i Finkę.

okolicznych wsi. Przygotowali także ulotki i rozpowszechnili 
informację na stronie internetowej szkoły. Poprosili o pomoc 
właścicieli miejscowego sklepu, którzy przekazali na rzecz ra-
towania koni dużą ilość makulatury.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Starej 
niedziałce roznosiły ulotki z informacją o akcji. Ulotki były 
w kształcie koni, aby było jasne, dla kogo zbieramy makula-
turę i komu pomagamy. Z ulotkami rozdawane były naklejki 
informacyjne. W bibliotece szkolnej zorganizowano Dzień Konia 
z gazetką ścienną ze zdjęciami koni, wystawą książek i filma-
mi o koniach, czytaniem wierszy o koniach z książki W kraju 
Patataju W. Chotomskiej. 



Uratowane zwierzęta, skuteczniejsze prawo ochrony zwierząt, 
otoczone opieką rzeki, posadzone setki tysięcy drzew – to tylko 
niektóre z rezultatów działań prowadzonych przez Klub Gaja 
wspólnie z ludźmi, dla przyrody i zwierząt. Razem budujemy 
pokolenie EkoXXI. Dołącz do nas!

Zbieraj makulaturę, ratuj konie – dzięki tej akcji ograniczamy 
liczbę drzew, które trzeba wyciąć, aby wyprodukować papier. 
Pieniądze za makulaturę przeznaczamy na ratowanie koni skaza-
nych na rzeź, chorych i zaniedbanych. Uratowaliśmy już 59 koni.

Weź udział w Święcie Drzewa – to proste, możesz posadzić 
drzewa, te już rosnące objąć opieką i zachęcać ludzi do różnych 
działań wokół drzew. Do programu mogą włączyć się placówki 
edukacyjne, samorządy, firmy, organizacje i wszystkie osoby, 
które kochają drzewa!

Zgłoś swoje ulubione drzewo do konkursu Drzewo Roku 
– zgłoszenie może nadesłać każdy, szukamy drzew, które są 
ważne dla ludzi i mają niezwykłą historię.

Działaj z Klubem Gaja
 Dołącz do nas na Facebooku – bądź na bieżąco z na-

szymi programami, kampaniami i akcjami, polecaj znajomym 
nasze działania i kampanie – facebook.com/Klub.Gaja.

Pomagaj Klubowi Gaja – przekaż  swojego 
podatku na nasze działania – KRS: 0000120069. Klub Gaja 
może ratować konie, wspierać ich leczenie i utrzymanie tylko 
dzięki hojności ofiarodawców Możesz też wpłacić darowiznę, 
nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120. Każda zło-
tówka ma znaczenie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy po 
raz kolejny zorganizował zbiórkę makulatury. Konie wiele zna-
czą dla dzieci z ośrodka, ponieważ pomagają wychowankom 
z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z autyzmem, za-
burzeniami zachowania i niepełnosprawnością ruchową. Ko-
nie uratowane od śmierci w rzeźni pełnią w placówce rolę 
terapeutów. W zbiórkę zaangażowała się spora grupa dzieci, 
które regularnie odwiedzały sklepy spożywcze, oczyszczając 
je z niepotrzebnej makulatury.

W Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu zbieraniu ma-
kulatury towarzyszyła akcja informacyjna: gazetki, ulotki, pla-
kat, pogadanki. W zbiórkę zaangażowali się: wychowankowie, 
pracownicy bursy wraz z rodzinami i sąsiadami. Makulaturę 
pozyskiwano z okolicznych sklepów, z magazynu spożywczego 
bursy, z prywatnych domów. Przez 3 miesiące udało się zebrać 
560 kg makulatury.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie 
przystąpił do akcji w kwietniu 2015 r., w czasie kiedy ucznio-

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kaliszu

wie uczestniczyli w „Terapeutycznych przejażdżkach konnych” 
w stadninie koni w Bolęcinie. Mogli tam także zaprzyjaźnić się 
ze zwierzętami i zobaczyć, ile pracy wymaga utrzymanie koni. 
Do udziału w zbiórce włączyło się kilka klas oraz nauczyciele. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica 
w Trzebnicy makulaturę zbierano na bieżąco przez cały rok. Nie 
organizowano specjalnych akcji, ponieważ chodziło o to, żeby 
zmienić codzienne postawy wszystkich: uczniów, nauczycieli, 
jak i pracowników szkoły. Panie z obsługi dostarczały kartony, 
nauczyciele i uczniowie makulaturę. Teraz już nikt nie wyrzuca 
zużytych surowców do śmieci, bo każdy wie, gdzie i komu 
może makulaturę oddać.



IS
B

n
 9

78
-8

3-
61

60
8-

18
-9

www.swietodrzewa.pl

Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna,  
która buduje Pokolenie ekoXXI. 

www.klubgaja.pl

www.facebook.com/Klub.Gaja

KRS: 0000120069
dla prz yrody i  z wierząt
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