Świat Ciszy TV – EDUKACJA
Blisko połowa jedzenia ląduje na śmietniku z powodu nieprzemyślanych zakupów. Odpowiedzią jest
freeganizm.
Autor: Kamil Nadolski

W śmietnikach grzebią nie tylko bezdomni. Zbieranie żywności w przysklepowych koszach na śmieci
i oddawanie innym jedzenia, którego sami nie jesteśmy w stanie skonsumować, stało się modne. (…)
Grzebanie w śmieciach w poszukiwaniu jedzenia nie jest niczym nowym. Idea freeganizmu
(z ang. free – wolny, vegan – wegański) narodziła się w Stanach Zjednoczonych już w latach 90. XX wieku.
Nieśmiało kiełkuje również w Polsce. Zbieracze śmietnikowego jedzenia najbardziej interesują się
targowiskami, bo w tamtejszych śmietnikach każdego dnia ląduje wiele kilogramów niesprzedanych
owoców i warzyw. (…) Ruch freegański najlepiej zorganizowany jest w Nowym Jorku. Tam, podobnie jak
w Barcelonie, powstały nawet specjalne przewodniki po najlepszych śmietnikach w mieście. (…) 9 mln ton
jedzenia wyrzucają rocznie Polacy. Pod tym względem zajmujemy piąte miejsce w Europie. (…)
W sposób bardziej zorganizowany z marnowaniem jedzenia walczy polski Bank Żywności. Podobnie jak inne
tego typu organizacje na świecie BŻ odbiera żywność nadającą się do spożycia od sieci sklepów. Są to
zazwyczaj produkty, które i tak nie trafiłyby do sprzedaży, na przykład z powodu pogiętego opakowania. Za
pośrednictwem lokalnych oddziałów BŻ rozdaje zebraną w ten sposób żywność potrzebującym.
Źródło i pełen tekst: www.focus.pl/artykul/freeganizm-wymiana-resztkami-stala-sie-modna?page=1
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ZADANIA DO TEKSTU „FREEGANIZM”
1.

Wybierz zdania prawdziwe:







2.

3.

Idea freeganizmu kiełkuje w Stanach Zjednoczonych.
Ruch freegański najlepiej zorganizowany jest w Nowym Jorku.
Na śmietnikach w Polsce ląduje 10 mln ton jedzenia.
Bank Żywności pośredniczy w przekazywaniu jedzenia między sklepami a osobami potrzebującymi.
Polacy konsumują wszystkie kupione produkty.
Nieprzemyślane zakupy są głównym powodem wyrzucania jedzenia.

Zamień podkreślone słowa i wyrażenia na inne tak, by nie zmienić sensu zdania.
1.

Moja decyzja o zmianie szkoły była podjęta bez zastanowienia.

a.

skonsumować

2.

Znów leżę w łóżku – zawsze trafiam tu nawet przy małym
przeziębieniu.

b.

pośrednik

3.

Tłumacz to ktoś, kto przekazuje treść między osobą głuchą i słyszącą.

c.

nieprzemyślana

4.

Nie jesteśmy w stanie zjeść wszystkiego co kupujemy.

d.

narodziła się

5.

Idea by zrobić w szkole „Dzień tolerancji” powstała w czasie jednej z
lekcji.

e.

ląduję

Wstaw słowa lub wyrażenia w odpowiednie miejsca:
nieprzemyślane

zaczęła kiełkować

ruch

wylądowały

narodziła się

pośrednictwem

Socjolog Barbara Kannapell zapoczątkowała …………………..„Deaf Pride” (Duma z bycia Głuchym). Celem
ruchu było uznanie społeczności Głuchych za mniejszość kulturową. Idea ta
………………………………………..W USA w latach 70. XX wieku. Nie tak dawno za ………………….………..Internetu
dotarła także do Polski, gdzie ……………………………….…….jakieś 10 lat temu. W Polsce zaczęły powstawać
różne Stowarzyszenia na rzecz Głuchych. Wśród nich pojawiały się pomysły jak promować kulturę
Głuchych. Niektóre z nich zrealizowano, inne ………………………….……..na śmietniku, bo
były……………………………..…………...


4. Odpowiedz na pytanie
Jacek Kuroń powiedział, że nie należy niszczyć istniejących organizacji, tylko zakładać własne.
Jaki Ty byś założył ruch na rzecz osób Głuchych? Jaka byłaby jego główna idea?
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