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Acţiunea „Un drum curat spre şcoală”  – 5 Iunie 2013 

Cea de-a treia acţiune „Un drum curat spre şcoală”- constând în strângerea 

deşeurilor din jurul unor şcoli – a avut loc în data de 5 iunie cu ocazia Zilei Mondiale 

a Mediului, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” din 

Timişoara şi cu Agenţia de Protecţie a Mediului Timiş. 

La eveniment au participat cinci clase de elevi din cadrul şcolii (însoţiţi de cadre 

didactice) şi voluntari ai Asociaţiei CRIS-DU Areopagus. Din perspectiva noastră, ca 

organizatori, putem spune că au fost cei mai entuziaşti copii. În ciuda vremii 

nefavorabile, aceşti copii s-au dovedit a fi harnici şi pregătiţi pentru lupta cu 

deşeurile.  

 

Prognoza arăta că săptămâna care tocmai începuse avea să fie nepotrivită pentru 

desfăşurarea unor activităţi în aer liber. M-am trezit de dimineaţă cu gândul că cel 

mai probabil va trebui să amânăm acţiunea, iar în mintea mea se perindau o mulţime  

de argumente pro şi contra: „Dacă nu acţionăm acum, probabil că va fi foarte greu să 

organizăm evenimentul la o altă dată”; şi totuşi, „Ce rău poate să ni se întâmple, ne 

udăm puţin ... dar totuşi sunt copii!”. În cele din urmă, împreună cu colega mea,  ne-

am luat inima în dinţi şi am pornit spre şcoală, alături de voluntari.  

 

Spre surprinderea, liniştea şi bucuria tuturor ploaia s-a oprit – lucru pe care l-am 

realizat abia mai târziu (datorită agitaţiei şi mulţimii entuziaste de copii care s-a strâns 

foarte repede când au aflat de sosirea noastră). Pregătiţi să „asaltăm” împrejurimile, 

ne-am împărţit în trei echipe. După aproximativ o oră de luptă cu mizeria dintre 

blocurile ce înconjoară şcoala, şi sub privirile nedumerite ale vânzătorilor şi 

cumpărătorilor de la piaţă, ne-am întors la şcoală fiecare cu „bagajul” adunat şi cu 

speranţa că am lăsat în urmă un exemplu bun de urmat, având totodată satisfacţia că 

am făcut ceva bun pentru mediu şi implicit pentru propria noastră persoană. 
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