„Sprzątanie Garbatki”

To akcja ekologiczna o wielorakim charakterze, przede wszystkim edukacyjnym,
integrującym, artystycznym, kulturalnym i sportowym. Według jej pomysłodawcy Mirosława Dziedzickiego - nauczyciela, dyrektora garbackiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych1 miała zwracać uwagę na ochronę środowiska Garbatki i Puszczy
Kozienickiej, jednocześnie eksponować działania artystyczne, sportowe, oferując naukę
i wychowanie poprzez zabawę z pamiątkowym finałem związanym ze sztuką.
Plenerowa impreza, obok „Rykowiska”2 na polanie Starej Strzelnicy w Garbatce na
początku października, od lat wpisała się do kalendarza wydarzeń Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku –organizatora
„Sprzątania”.
Namysł nad poszanowaniem naturalnych dóbr przyrody3, troska o krajobraz, promocja
ekologicznego życia nie zamknęła się w statutowych założeniach Technikum Leśnego
i Drzewnego, ale konsekwentnie uzewnętrzniła w praktyce, angażując lokalnie nie tylko cały
Zespół Szkół. W „Sprzątaniach” uczestniczyły z Garbatki: Zespół Szkół Samorządowych,
Koło Wędkarskie, Gminna Świetlica, Ochotnicza Straż Pożarna, Paweł Kibil i Firma
„Stangret” oraz Zespół Szkół z Ursynowa koło Kozienic, harcerze z ZHP w Pionkach.
Akcja pod patronatem władz mazowieckich, powiatowych czy gminnych odbywała się
dotąd dzięki prywatnym sponsorom, instytucjom, środkom unijnym zawsze na początku
czerwca nad Zalewem „Polanka” w Garbatce. Tam rozgrywały się gry, zawody sportowe,
konkursy. Były wystawy uczniowskie, loteria fantowa, a na „Grzybku” występy zespołów
muzycznych, szkolnych kabaretów, indywidualne popisy. Stąd wyruszały ekipy młodzieży
sprzątającej w każdym roku inny puszczański obszar.
I „Sprzątanie Garbatki” - 9 czerwca 2007 r.
Sprzątanie Doliny Brzeźniczki. Eksploracji wąwozu między Zalewami „Polanką”
i „Budową” towarzyszył happening uliczny (przejazdy rowerowe z transparentami, hasłami
ekologicznymi i konne - Firma „Stangret” Pawła Kibila) oraz land art na Górze Wydmowej
(typowy dla garbackiej architektury willowej motywy słońca utworzony z piasku). Grupa
płetwonurków oczyściła dno Brzeźniczki na „Polance”. A przy ścieżce z „Polanki” na „Budowę”
zainstalowano rzeźbiony totem: ławkę - ulicowskaz „Aleja Dobrych Myśli” (z twarzą motyla,
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datą, przesłaniem: „Przyjacielu, proszę, pamiętaj tyle, że nie sprzątają po nas motyle”- wyk.
M. Dziedzicki).
W koncercie „Debiuty” wystąpił zespół młodzieżowy Bartłomieja Wałęki i Jakuba Maja
z Garbatki, kabarety („Składak” z ZSP pod kierunkiem Katarzyny Szymańskiej i z
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z ZSS pod kierunkiem Agnieszki Rygiel). Między godziną
15 i 17 zagrał jazzowy zespół młodzieżowy z Pionek „Rehearsljazz”, a od godziny 17 do 19
trwał wieczór autorski z poezją i muzyką pod tytułem „Nie zabijaj” (Rafał Rutkowski).

II „Sprzątanie Garbatki” - 7 czerwca 2008 r.
Sprzątanie Góry Wydmowej i lasu u jej podnóża4. Z geograficznym pochodzeniem Góry
Wydmowej zapoznał zgromadzonych przygotowany odczyt5. Przedpołudnie uatrakcyjniły
przejazdy motocyklowe, pokazy pływania łodzią motorową. Współzawodnicząc w sprzątaniu,
wszyscy wykazali się zaangażowaniem, ale wygrała klasa I zawodowa z ZSP. Po
długotrwałym wysiłku szkolny grill czekał z poczęstunkiem.
Na „Grzybku” oprócz Kabaretu „Składak”6 wystąpiły m.in. zespoły dziecięce z Gminnej
Świetlicy w Garbatce i z zaproszonych szkół oraz zespoły młodzieżowe - „Nox Ruit Bynio”,
„Womit”, „Zespół Gorbaczowa”, Smirnoff i przyjaciele. Od godziny 17 występował
w koncercie „Nie zabijaj” Rafał Rutkowski i artysta Jerzy Czuraj z Suskowoli7. Od godziny
19 rozpoczął się koncert z okazji Rajdu Spódnicowego.
Po wydarzeniu przy ul. Partyzantów stanął ulicowskaz8, przykład ręcznej ciesielki
i snycerki. Znak upamiętniający szlak Kolejki Leśnej (z jednej strony z napisem „ul
Partyzantów”, z drugiej - „Ścieżka Kolejki Wąskotorowej”) wykonał Paweł Gontarek - uczeń
Technikum Drzewnego.
III „Sprzątanie Garbatki” - 6 czerwca 2009 r.
Sprzątanie drogi przy rzece Brzeźniczce9. Rozpoczęło się ono zbiórką nad Zalewem
„Budowa” w sobotę kwadrans po ósmej. Przez prawie dwie godziny uczniowie, nauczyciele
i pionkowscy harcerze zebrali w lesie kilkadziesiąt worków śmieci.
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Tym razem akcję uwiecznił zamontowany na urokliwym „Cypelku” za „Budową”
w okolicach wsi Molendy drewniany totem „Światowid” (wyk. M. Dziedzicki), wyobrażający
boga z mitologii Słowian.
Po stałych punktach programu, części artystyczno - sportowej nad Zalewem „Polanka”,
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowali: Adam Strózik - marszałek
Województwa Mazowieckiego (honorowy patron „Sprzątania”), Janusz Stąpór - starosta
Powiatu Kozienickiego oraz Tadeusz Molenda - wójt Gminy Garbatki - Letniska.
IV „Sprzątanie Garbatki” - 12 czerwca 2010 r.
Sprzątanie Doliny Krępianki. Kwadrans przed 9 cztery zespoły zbieraczy śmieci
z workami i rękawicami wyruszyły spod „Grzybka” do Rezerwatu „Krępiec”. Wśród
sprzątających były zaprzyjaźnione szkoły z Garbatki i Ursynowa, Ochotnicza Straż Pożarna
z Garbatki, harcerze z pionkowskiego hufca, a nawet grupa osadzonych z Zakładu Karnego
w Żytkowicach. Był happening - ustrojone rowery i transparenty z hasłami ekologicznymi
w czasie przemarszu podkreślały znaczenie przedsięwzięcia. Około południa w Puszczy
Kozienickiej na „Krępcu” posadowiono kolejny wyrzeźbiony totem, by przypominał o IV
„Sprzątaniu”.
Nad Zalewem „Polanka” zainteresowaniem cieszyła się zabawa „przeciągania liny”
i konkurs plastyczny - młodzież tworzyła prace z zebranych śmieci. Wpływy z loterii
fantowej
wzbogaciły akcję ZSP - zbiórkę pieniędzy na rzecz powodzian.
Po tradycyjnych „Debiutach” z udziałem zespołów młodzieżowych z Garbatki
i Ursynowa o godzinie 14 podsumowano imprezę. Nagrody od sponsorów wręczał m.in.
Robert Kowalczyk - prezes Stowarzyszenia „Dzieci Naszej Wsi”. Zakończenie nastąpiło
przed godziną 17 po koncercie muzycznym, poezji śpiewanej i degustacji kiełbasek z grilla.
V „Sprzątanie Garbatki” - 8 czerwca 2011 r.
Sprzątanie Góry Wydmowej10 i lasu przy ul. Partyzantów obok Nadleśnictwa,
reprezentującego drewnianą architekturę z przedwojenną willą i unikatową studnią. Po
zbiórce przed godziną 9 przy „Grzybku” na „Polance” pięć ekip z Garbatki (ZSP, ZSS, OSP)
i harcerze z ZHP w Pionkach do południa sprzątali okolice „starej leśniczówki”.
Nie obyło się bez happeningu ulicznego, działań plastycznych (konkursy „Najpiękniejsze
miejsce Garbatki”, „Rzeźba z surowców wtórnych”). Do godziny 14 trwały występy
estradowe - prowadzili je nauczyciele ZSP - Katarzyna Szymańska i Bogusław Szumilas:
koncert talentów „Debiuty” (zespół „Detonator”, występ Michała Kowalczyka - ucznia klasy
III Technikum Leśnego), skecze kabaretu „Składak”, a także gry, zabawy sprawnościowe
(wyścig w workach, wyścig drużynowy na nartach, rzut beretem). Po wręczeniu nagród przez
godzinę do 15.30 program przewidział koncert piosenki turystycznej czy poezji śpiewanej.
Pamiątką po V „Sprzątaniu” był rzeźbiony ulicowskaz przy Stacji Garbatka, wskazujący
dworzec kolejowy, ulice 15. Stycznia i Lewandowicz11.
VI „Sprzątanie Garbatki” - 13 czerwca 2012 r.
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Sprzątanie Góry Wydmowej12. Pod tym hasłem kryło się jeszcze uprzątnięcie od godziny
9. 15 do 10. 30 terenów (m.in z udziałem przedstawiciela Kozienickiego Parku
Krajobrazowego i osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach Oddział Zewnętrzny
Pionki) cmentarza w Molendach, „Polanki” i Rezerwatu „Krępiec” oraz drogi powiatowej
wzdłuż ulicy Partyzantów. Padał deszcz. Zebrano 50 worków 120 litrowych
nieposegregowanych odpadów.
Całość zakończyła się przed godziną 14 na „Grzybku” wedle zwyczaju i stałych punktów
programu (były m.in.: konkursy plastyczne, ekologiczne, sportowe - uczestnicy malowali
pejzaże, wykonywali dzieła sztuki z rzeczy przeznaczonych do recyklingu, wygryzali
z andrutów kształty liści, rozpoznawali rośliny rosnące na „Polance”, wbijali gwoździe na
czas, dopasowywali sęki do desek, przecinali pnie piłą, przeciągali linę, pływali kajakami).
Na „Krępcu” stanęła instalacja, składająca się z czterech elementów: tablicy z piaskowca
z wykutym napisem „Źródlisko Krępiec”, procy z tablicą informacyjną, dwoma słupami totemami: pierwszy przedstawiał twarz mężczyzny - Krępa, drugi kobiety - Anki (postacie
z legendy o Puszczy Kozienickiej M. Dziedzickiego Krępowy skarb utworzyły bramę do
„Źródliska Krępiec”)13.
Honorowym patronatem objął akcję m.in. Sylwester Chołast - dyrektor Mazowieckiego
Zespół Parków Krajobrazowych.
VII „Sprzątanie Garbatki” - 5 czerwca 2013 r.
Sprzątanie Góry Wydmowej i jej najbliższych terenów14. Podzieleni na grupy młodzi
ekolodzy, przeszkoleni, stosownie ubrani, wyposażeni w worki i rękawiczki wyszli ze
szkolnych ławek, ról uczniów i wystąpili jako poszukiwacze śmieci. Za takie „skarby”
w Konkursie na Największego Śmiecia czekały cenne nagrody. Jak poinformował
konferansjer, nauczyciel przedmiotów zawodowych Marcin Tomaszewski: - w ubiegłych
latach wyciągnięto z lasu plastikowego delfina, sedes, koło ratunkowe, pół wersalki…
Ustawione przy „Grzybku” przed południem stosy worków ze śmieciami po
bezrefleksyjnych konsumentach przestrzegały, jak żyć i czynić nie wolno. Zabawa na skraju
Puszczy Kozienickiej, łącząca młodzież różnych szkół, w różnym wieku, była lekcją
wrażliwości ekologicznej, odpowiedzialności etycznej za wpływ na kształtowanie własnego
otoczenia, na co zwrócili uwagę organizatorzy imprezy, otwierając ją po dźwiękach trąbek
Koła Sygnalistów z Technikum Leśnego - Mirosław Dziedzicki i Marek Przedniczek
z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. VII „Sprzątanie Garbatki” doszło do
skutku głównie dzięki środkom unijnym pozyskanym z pomocą LGD.
Do pomyślności akcji pod patronatem: Janusza Stąpora - starosty Powiatu Kozienickiego,
Czesława Czechyry - posła na Sejm RP, Andrzeja Daniluka - dyrektora Departamentu
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Sylwestra Chołasa dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Kozienickiego Parku
Krajobrazowego przyczynili się: Przemysław Grzybek - naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Michał Lenard 12
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dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, Paweł Kibil - Firma „Stangret, właściciele
sklepów w Garbatce - Henryk Banaś, Henryk Korycki, Andrzej Ostrowski, Renata Wołos,
Urząd Gminy Garbatki - Letniska.
VII „Sprzątanie Garbatki” wzbogaciły konkursy, które przygotowali nauczyciele ZSP:
z wiedzy o lesie - rozpoznawanie owadów, nasion (Krzysztof Giedyk), o drewnie i jego
obróbce - cięcie metodą „twoja - moja”, piłowanie piłą poprzeczną, rozkładanie pilarki,
rzeźba w drewnie lipowym, wbijanie gwoździ, układanie wieży z małych klocków, grupa
pokazowa z wyrzynarką i wypalarką (Krzysztof Brydziński, Robert Hadam, Marcin
Tomaszewski, Bogusław Szumilas), ze sportu - rzut beretem, hula hop, przeciąganie liny
(Tomasz Lewikowski).
Na „Polance” można było obejrzeć dwie wystawy. Jedną z konkursu ekologicznego
„Ekologia wśród nas” przedstawił samorząd uczniów garbackiego ZSS (m.in. pod opieką
Anny Śmietanki, prace Gabrieli Kołtun, Beaty Kupis, Katarzyny Molendowskiej, Natalii
Rokity, Karoliny Styczyńskiej, Magdaleny Szewczyk, Agnieszki Wójcickiej, Sylwii Stasiak).
Drugą wystawę pokazali uczniowie Technikum Drzewnego (prace nagrodzone na
Międzynarodowych Targach Poznańskich „Wyczarowane z drewna”). Ponadto był grill,
możliwość wyciągnięcia wygranego losu na loterii fantowej, jazdy konnej, na ekologicznym
rowerze - całym w liściach i kwiatach.
W amfiteatrze na „Grzybku” udekorowanym w eko - hasła zaprezentowała się młodzież
z miejscowych szkół (program ekologiczny ZSS opracowały Barbara Leśniak, Karolina
Matejszczak, oprawę muzyczną Dariusz Rodakowski, występy Kabaretu „Składak”
przygotowała prowadząca program Katarzyna Szymańska z ZSP, zagrał żeński kwartet
rockowy „Detonator” z wokalistką Julitą Stan z Pionek - uczennicą klasy III Technikum
Leśnego).
Na zakończenie VII „Sprzątania Garbatki” wręczono nagrody od patronów i sponsorów.

VIII „Sprzątanie Garbatki” - 4 czerwca 2014 r.
Akcja przebiegła w bazie, czyli na placu szkolnym15. Z tego oświetlonego słońcem
rozłożystego betonowego płaskowyżu, przedzielonego wyspami zielonych ogródków, przed
południem po dźwiękach sygnałówek Koła Sygnalistów z Technikum Leśnego grupy dzieci i
młodzieży zaopatrzone w stosowne akcesoria wyszły z opiekunami na „Sprzątanie Garbatki”.
I choć jedni znowu przeczesywali tereny Góry Wydmowej przy ul. Partyzantów, inni okolice
Zalewu „Polanka”, wszyscy tradycyjnie wrócili do punktu wyjścia z wielkimi workami
wypełnionymi tym, czego w lesie być nie powinno.
Po części sprzątającej nastąpiły kolejne - estradowa, sportowa i konkursowa.
Uczestniczyły w nich młodzi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej w Kociołkach, z Zespołu
Szkół w Ursynowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce.
Najpierw wystąpił Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do Pionki z instruktorem
Dariuszem Sułkiem (2 dan). Najlepsi zawodnicy różnych grup wiekowych, mistrzowie,
medaliści prestiżowych turniejów z ostatnich czterech lat na matach krajowych i
zagranicznych zaprezentowali widowiskowy pokaz, łączący japońskie karate, koreańskie
taekwondo oraz najnowszy program z elementami klasycznego Tand Soo Do: formami
15
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tradycyjnymi, rozmaitymi rodzajami broni, rozbicia, z dużą ilością motywów walki
sportowej i samych walk w wielorakich formułach.
Kabaret „Składak” (z kl. I. i III Technikum Leśnego) dał parodię rozprawy sądowej, w
której sędzina Anna Maria Weselińska wydała wyrok na beztroskiego ucznia
zanieczyszczającego środowisko, a Zespół Szkół z Ursynowa - parodię bajki o Kopciuszku z
ekologicznym morałem.
W koncercie „Debiuty” zatańczyły oraz zaśpiewały dzieci i młodzież z Ursynowa i
Kociołek. Z solowymi piosenkami pojawili się goście specjalni - Rafał Glimasiński z
Radomia i Julita Stan z Pionek (spontanicznie towarzyszył jej improwizujący Piotr Paliński kl. III Technikum Leśnego).
Powodzeniem cieszyły się konkursy sportowe. Wyścigi na drewnianych nartach ze
sznurkami, slalom rowerem na czas - jak najwolniej, rzut kulą - piłeczką do tenisa stołowego przygotował i prowadził je Tomasz Lewikowski, nauczyciel wychowania fizycznego.
Konkursy z drewnem nadzorowali w osobnym namiocie nauczyciele przedmiotów
zawodowych - Robert Hadam, Krzysztof Brydziński, Marcin Tomaszewski. Na zwycięzców
czekały nagrody.
Dla zwiedzających była otwarta szkolna sala tradycji, galeria prac uczniów po konkursie
„Wyczarowane z drewna” na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dymił grill przy
drzwiach do szkoły…
Na VIII „Sprzątaniu Garbatki” obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Kozienicach - starosta Janusz Stąpór (patron i sponsor tej edycji), wicestarosta Grzegorz
Małaśnickim, a także Michał Lenard - dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, Jerzy
Przybylski - przewodzący ogólnopolskim Związkom Zawodowym Leśników, Robert Grygiel
- radny powiatowy z Garbatki, służący pomocą strażacką. Listę patronów i sponsorów
imprezy odczytano wraz z podziękowaniami zaraz po powrocie grup sprzątających.
Na koniec pamiętający poprzednie „Sprzątania” zgodnie stwierdzili, że na terenie
szkolnym było lepiej niż na „Grzybku”. Takim odkryciem zakończyło się VIII „Sprzątanie
Garbatki”16.

(ed)

16
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(5)2015, s.23.
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