
dzie ze zdzi wie niem przyj -
mo wa li fakt, że moż na coś
zszyć, na pra wić ple cak, zre -
pe ro wać ra dio, czy wy mie nić
su wak zam ka w blu zie. Dzi -
wi li się, że tych rze czy nie
trze ba wy rzu cać... 
Za do wo le ni je ste śmy rów -
nież z ak cji „SZKOŁA kom -
po sto wa nia”. O co cho dzi ło?
Ano o to, by skró cić łań cuch
od bio ru od pa dów. Na wet je -
śli bo wiem se gre gu je my bio -
od pa dy, to pro ces do tar cia
ich do kom po stow ni jest dłu -
gi. Naj pierw lą du ją w po jem -
ni kach, któ rych od po wied nią
ilość trze ba wy pro du ko wać,
po tem sa mo chód prze wo zi
ileś ton od pa dów do kom po -
stow ni; sa mo chód spa la
oczy wi ście ileś li trów ben zy -
ny, itd. Tym cza sem, je śli ma -
my w ogród ku kom po stow -
nik, to z gó ry wsy pu je my
bio od pa dy, a z do łu wy cią -
ga my szu flad kę z kom po -
stem. Pro ste. Trze ba tyl ko
po ka zać, jak to ro bić...

Je śli cho dzi o bio od pa dy,
to za wsze po ja wia się pro -
blem: w czym no sić je
do po jem ni ka? Wia do mo,

że nie w wo recz ku pla sti ko -
wym. Za tem je śli nie w fo -
liów ce, to w jak?
– W wo recz ku bio de gra do -
wal nym, któ ry bez pro ble mu
moż na ku pić choć by w in ter -
ne cie.

Ale więk szość lu dzi o tym
nie wie... 
– Dla te go po trzeb na jest nie -
usta ją ca edu ka cja. W nie -
wiel kiej spół dziel ni miesz ka -
nio wej, któ rej je stem pre ze -
sem, wkrót ce roz da my
miesz kań com wo recz ki bio -
de gra do wal ne oraz po jem ni -
ki do kom po sto wa nia.
Spraw dzi my, ja ki bę dzie
efekt. Je śli eks pe ry ment się
po wie dzie, bę dzie moż -
na my śleć o szer szej ak cji.
Wiem, że mó wię o przy kła -
dach na ma łą ska lę, ale je śli
każ dy z nas bę dzie za cho -
wy wał się od po wie dzial nie
wo bec śro do wi ska, to jest
szan sa, że świat bę dzie roz -
wi jał się w spo sób zrów no -
wa żo ny. I o to wła śnie – sta -
wia jąc ma łe kro ki w po sta ci
edu ka cyj nych wy da -
rzeń – wszyst kim nam cho -
dzi... 
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O tym, jak woreczek foliowy
może zmienić świat...
ROZMOWA | Z To ma szem Woj cie chow skim, Pre ze sem Za rzą du spół ki z o.o.
GWDA, roz ma wia 

Uczniowie powiedzieli: STOP WORECZKOM!

a czym po le ga pro blem
z wo recz ka mi? Otóż
rocz nie sta ty stycz ny Po -
lak zu ży wa 300

opa ko wań te go ty pu, jed nak tyl -
ko 40 pro cent z nich pod da wa nych
jest re cyc lin go wi. Ja sno z te go wy ni -
ka, iż re kla mów ka za miast
po wę dro wać do od po wied nie go ko -
sza, czę sto tra fia na uli cę, do la su,
do rze ki lub na skła do wi sko. 

Tym cza sem wie le pro duk tów spo -
żyw czych wciąż pa ko wa nych jest
w fo liów ki, za miast w wo recz ki pa -
pie ro we. Ak cja pro wa dzo na przez
GWDĘ mia ła uświa do mić dzie ciom,
a po śred nio tak że ich ro dzi com, że
mu si my my śleć nie tyl ko o tym, w co
pa ku je my śnia da nie; owo ce w skle -
pie czy ku po wa ne „na wa gę” cu kier -
ki, ale rów nież o tym, co póź niej
z tym opa ko wa niem się sta nie. 

– Ro bi my ma łe krocz ki na mia rę
na szych moż li wo ści, ale kon se kwent -
nie dą ży my do zmia ny świa do mo ści

spo łecz nej, za czy na jąc od naj młod -
szych – mó wi pre zes To masz Woj -
cie chow ski. – Od trzech lat współ -
pra cu je my z kla są pa tro nac ką
w „Dwój ce” i wie my, że są to świet -
ne dzie cia ki, wraż li we na śro do wi -
sko.

Ucznio wie, w po dzię ko wa niu
za prze pro wa dzo ną w szko le kam -
pa nię edu ka cyj ną oraz pre zen ty, wy -
ko na li ory gi nal ny pro gram ar ty stycz -
ny. By ły pio sen ki i scen ki edu ka cyj -
ne oraz bra wu ro wy po pis tań ca gru -
py szkol nych czir li de rek. 

AKCJA | Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 im. Olim pij czy ków Pol skich ak tyw nie włą czy li się w ak cję „Wo recz kom Stop”, przy go to wa -
ną przez spół kę GWDA. Ideą ak cji by ło, aby uświa do mić uczniom, jak bar dzo fo liów ki, któ re roz kła da ją się na wet 400 lat, szko dzą śro do wi -
sku. Za miast pa ko wać śnia da nie do jed no ra zo we go wo recz ka, moż na przy nieść je do szko ły w „śnia da niów ce”. I wła śnie 200 lunch bo xów
ucznio wie „dwój ki” ode bra li z rąk To ma sza Woj cie chow skie go, pre ze sa spół ki GWDA, w po dzię ko wa niu za udział w ak cji. 

R E K L A M A

GABRIELA CIŻMOWSKA

W na gro dę za czyn ny udział w ak cji, Pre zes GWDA sp. z o.o. – To masz Woj cie chow ski, prze ka zał na rę ce dy rek tor Do ro ty Fry drych, kom plet po jem ni ków do se gre ga cji od pa dów, oraz każ de mu z 9 sa mo -
rzą dów kla so wych – 200 sztuk po jem ni ków śnia da nio wych. 

R E K L A M A

Pa nie pre ze sie, za wa mi uda ne kam -
pa nie edu ka cyj ne. Ostat nia: „Wo recz -
kom STOP!”, a wcze śniej Re pa ir ca fe
i „SZKOŁA kom po sto wa nia”. Uczy -
cie za cho wań pro eko lo gicz nych
i kon su menc kich. Skąd w pa nu i pa -
na eki pie po trze ba sze rze nia wie dzy
na te mat śro do wi ska i za gro żeń, ja -
kie mo gą pły nąć z na sze go nad mier -
ne go kon sump cjo ni zmu? 
– Ro bi my ta kie ak cje, bo wi dzi my
w tym sens. Nie ma my ni gdzie za pi sa -
ne go obo wiąz ku, że by ta ki mi spra wa mi
się zaj mo wać. Oczy wi ście, jak wie le in -
nych firm, chce my być spół ką od po wie -
dzial ną spo łecz nie, ale nie mu sie li by -
śmy re ali zo wać kam pa nii edu ka cyj -
nych. Więk szość spół ek ko mu nal nych
ro bi swo je i nie wy ściu bia no sa na po le
zwią za ne z edu ka cją. 
Je stem jed nak prze ko na ny, że je śli
każ dy z nas nie bę dzie pra co wał
nad wzro stem świa do mo ści spo łecz -
nej, to da le ko nie zaj dzie my. Wciąż wy -
da je nam się, że za so by na tu ral ne Zie -
mi są nie ogra ni czo ne, tym cza sem wie -
le z nich nie ba wem się skoń czy. Dla te -
go tak waż ny jest re cy kling i o tym mó -
wi my...

Wi dzi pan re al ną moż li wość, że by
ogra ni czyć wy do by cie su row ców
na tu ral nych? 
– Oczy wi ście! Ce lem nad rzęd nym osób
i in sty tu cji my ślą cych glo bal nie o śro do -
wi sku jest to, by ode rwać wzrost go -
spo dar czy od su row ców na tu ral nych.
Mó wiąc ina czej, aby śmy utrzy ma li na -
sze tem po wzro stu, ale wy do by wa li

mniej rud że la za, czy ko pa li mniej pia -
sku. Je śli nie ogra ni czy my ich wy do by -
cia, to ce ny su row ców osią gną po zio my
su fi to we i pro duk cja prze sta nie się
opła cać. Dla te go wskaź ni ki re cy klin gu
nie są waż ne sa me w so bie. One są
waż ne, je śli weź mie my pod uwa gę
ogra ni cze nie wy do by cia su row ców na -
tu ral nych i pro duk cję przy uży ciu su -
row ców wtór nych. 
W ra chun ku osta tecz nym po win ni śmy
my śleć nie o tym, jak po sor to wać i zu -

ty li zo wać od pa dy, ale że by ich wca le
nie wy twa rzać. Je dy ny stru mień od pa -
dów, ja ki jest ko niecz ny – to od pa dy or -
ga nicz ne. Ca łą resz tę moż na od zy skać
w po sta ci su row ców wtór nych. 

Tu do tknął pan zda je się sed -
na spra wy. By cie świa do mym kon -
su men tem po win no roz po czy nać się
na po zio mie wy bo rów w skle pie: czy
mu szę ku pić pa stę do zę bów w tub -
ce i opa ko wa niu tek tu ro wym, czy
wy star czy w sa mej tub ce? Czy mu -
szę wy brać ser, któ re go każ dy pla -
ster owi nię ty jest w fo lię, czy mo gę
ku pić ser w ka wał ku? 
– Ale po pierw sze – czy ta ka głę bo ka
zmia na świa do mo ści kon su men tów jest
moż li wa, a po dru gie – co z in te re sem
pro du cen tów, któ rzy ma ja biz nes
w tym, że by śmy jak naj wię cej ku po wa li
oraz co z re kla ma mi, któ re wma wia ją
nam, że wszyst ko mu si my mieć...
Wszyst ko jest moż li we! Wie rzę w to...
Za rów no zmia na świa do mo ści kon su -
menc kiej, jak i za sto so wa nie od po wied -
nich re gu la cji praw nych, któ re na ka żą
pro du cen tom my śle nie nie tyl ko o tym,
jak da ny to war wy pro du ko wać, ale rów -
nież, co z nim zro bić, po za koń cze niu
je go ży cia. Do pie ro ta kie roz wią za nie
bę dzie ka za ło za sta no wić się na przy -
kład pro du cen tom pra lek nad tym, co
zro bić, że by ich urzą dze nie nie ze psu ło
się za pięć lat, by zmu sić klien ta do za -
ku pu no we go. 
Po za tym wie rzę, że nie dłu go wej dą
w ży cie re gu la cje, któ re spra wią, że
pro dukt z re cy klin gu bę dzie tań szy (mi -
mo że cza sem koszt je go pro duk cji bę -
dzie wyż szy), niż pro dukt wy two rzo ny
z su row ca na tu ral ne go. Kla sycz no -li be -
ral ny spo sób my śle nia o go spo dar ce
al bo uwraż li wi się na po trze by śro do wi -
ska, al bo zgi nie. 

I moż li wa jest pa na zda niem zmia -
na mo de lu i stra te gii pro wa dze nia
biz ne su?
– Mu si być moż li wa! Je śli biz nes nie
bę dzie szedł w kie run ku go spo dar ki
w obie gu za mknię tym, to nie prze trwa,
bo wy czer pią się su row ce na tu ral ne,
a te któ re po zo sta ną, osią gną hor ren -
dal ne ce ny. Dla te go tak waż ne
jest – po wta rzam – ode rwa nie wzro stu
go spo dar cze go od su row ców na tu ral -
nych. 

Dziś mo że wy da je się to abs trak cją, ale
pro szę zwró cić uwa gę, w jak szyb kim
tem pie na stę pu je re wo lu cja tech no lo -
gicz na. Jesz cze dzie sięć lat te mu nikt
nie my ślał, że bę dzie no sił w kie sze ni
wy daj ny kom pu ter, któ ry przy oka zji bę -
dzie urzą dze niem mul ti me dial nym.
A dziś każ dy ma ko mór kę. Jesz cze kil -
ka lat te mu wi de okon fe ren cja wy da wa -
ła się roz wią za niem z fil mu SF, a dziś
każ dy ma w lap to pie czy te le fo nie ma
opcję wi de oro zmo wy. 

Pa nie pre ze sie, mó wi my ca ły czas
o ska li glo bal nej: o świa to wej go -
spo dar ce, o zmia nach mo de li pro wa -
dze nia biz ne su; o świa do mo ści
miesz kań ców Zie mi... Tym cza sem
za czę li śmy od spraw, któ re dzie ją
się tu i te raz. Wła śnie za koń czy li ście
ze swo ją kla są pa tro nac ką ak cję
„Wo recz kom STOP”, wcze śniej
uczy li ście, że nie mal każ dą rzecz,
za miast wy rzu cić, moż na na pra wić.
Jak ma się my śle nie glo bal ne do lo -
kal ne go dzia ła nia?
– Gdy bym nie wie rzył, że lo kal ne dzia -
ła nie mo że prze ło żyć się na glo bal ny
suk ces, nic bym nie ro bił. Oprócz roz -
wa żań na te mat po wią zań mię dzy biz -
ne sem a śro do wi skiem oraz róż nych
kon fe ren cji czy de bat w któ rych uczest -
ni czy my, jak choć by ostat nio w Bruk se -
li, „dziu bie my” dro bia zgi na na szym po -
dwór ku, jak na przy kład ak cje w szko -
łach z wo recz ka mi, czy kom po stow ni -
ka mi. Uczy my przy kła dem... 
Za każ dym ra zem sta ran nie roz wa ża -
my, jak moż na osią gnąć du ży efekt,
ma łym kosz tem. Wszyst kie na sze ak -
cje nie kosz to wa ły bo wiem wie le,
a przy nio sły wy mier ne skut ki. Na sza
ak cja „Re pa ir ca fe” – czy li dru gie ży cie
przed mio tów po ka za ła, jak bar dzo je -
ste śmy ofia ra mi jed no ra zo wo ści. Lu -

To masz Woj cie chow ski: – Od pa dy bio -
de gra do wal ne na le ży wy rzu cać w wo -
recz kach, któ re roz kła da ją się
w spo sób na tu ral ny. Ta kie wor ki moż -
na ku pić choć by w in ter ne cie. Kom po -
stow nik, czy li po jem nik z otwo ra mi,
moż na wy ko nać sa me mu – na przy -
kład z wia der ka po far bie. Je śli po jem -
nik ma dziu ry, a wo rek od dy cha,
od pa dy nie śmier dzą, a ich ob ję tość
się zmniej sza, bo wy sy cha ją. 

”Li nio wa go spo dar ka w po sta ci: wy dłu bać
su ro wiec z zie mi, prze two rzyć go i wy rzu -
cić – wkrót ce się skoń czy. Te raz mu si my
my śleć o tym, że by nie wy rzu cać, ale prze -
twa rzać po now nie... 


