
 
 
" ŚWIAT BEZ GŁODU" - tak brzmi hasło kampanii edukacyjnej realizowanej od początku 
roku szkolnego w Zespole Szkół w Paczkowie. Jej pomysłodawcą jest Polska Akcja 
Humanitarna, która w 2010 roku przyznała naszej szkole tytuł Szkoły Humanitarnej - a to 
zobowiązuje. 
 Tegoroczna kampania edukacyjna była poświęcona rażącej niesprawiedliwości, jaką 
jest brak wystarczającej ilości pożywienia we współczesnym świecie - przy jednoczesnym 
marnowaniu żywności. Dostęp do żywności jest prawem człowieka. Każda istota ludzka 
powinna być wolna od głodu i niedożywienia. Gdy dowiadujemy się o kolejnych kryzysach 
humanitarnych, budzi się w nas sprzeciw wobec rażącej niesprawiedliwości, jaką jest brak 
wystarczającej ilości pożywienia. To bardzo ludzki odruch. Powinno nas to skłaniać  
do działania. 
 Chcemy, aby dla każdego człowieka na świecie starczyło żywności. Chcemy świata 
bez głodu. Chcemy, aby każde dziecko miało zapewnione godne życie. Niestety, pomimo 
ogromnego postępu technicznego i gospodarczego - z którego korzystamy i cieszymy się 
każdego dnia - to ponad miliard osób nie może nam przyznać racji, cierpią oni z powodu 
głodu. 
 Kampania realizowana przez Klub Szkoły Humanitarnej (maturzyści wos), SU  
oraz PCK składała się z kilku etapów. Uczniowie zdobywali ogólną wiedzę na temat dostępu 
do żywności w różnych krajach, zasadach godności( Dzień Godności - 16.10.2013r.), 
przygotowali akcję informacyjną w szkole. 
Etap kolejny to pogłębianie wiedzy w zakresie tematyki żywnościowej, szczególnie sposobów 
na rozwiązanie problemu głodu na świecie, przygotowanie prezentacji ogólnoszkolnej( w 
ramach Tygodnia Edukacji Globalnej), gromadzenie materiałów w portfoliach. Finałem akcji 
była prezentacja plakatów i wsparcie działań PAH poprzez organizację sprzedaży ciast i 
smakołyków w szkole( 18 - 22 listopada 2013r.). 
 Uczniowie Zespołu Szkół w Paczkowie będą pamiętać, że zanim zabierzemy się  
do zmiany otaczającego nas świata, musimy przewartościować całe nasze dotychczasowe 
życie. Nie da się siedzieć na gałęzi jednocześnie ją ścinając - takie postępowanie i tak 
zakończy się upadkiem. Podobnie nie da się trwać w dotychczasowym konsumpcyjnym 
modelu życia, a jednocześnie domagać się rozwiązania problemów takich jak głód czy 
niesprawiedliwość.  
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