
6. Dbajmy o środowisko 

Kochani! Wyobraźcie 

sobie przepiękny, 

słoneczny jesienny dzień. 

Spacerujemy po leśnych dróżkach, 

wdychamy czyste powietrze i zachwycamy 

się roślinnością. Nasze oczy cieszą się 

widokiem kolorowych liści, gdzieniegdzie 

spod ściółki wyłaniają się kapelusze prawdziwków, borowików, maślaków. 

Spacerując docieramy na polanę, gdzie jest aż żółto od kurek, aż tu nagle… 

No właśnie i to w środku lasu! Ktoś 

powiedziałby, to niemożliwe! A jednak, jak 

można tak śmiecić? Czarne worki z 

resztkami odpadków, obudowa po lodówce, 

puste butelki i porozrzucane gazety. Nie 

trzeba zadawać pytań, by domyśleć się, kto 

to zrobił. Wiadomo przecież, że to my ludzie. 

Na pewno nie zrobiłyby tego leśne zwierzęta. Takie widoki niestety nie są 

rzadkością. Ludzie nie zastanawiają się, że zanieczyszczają, trują i niszczą w ten 

sposób środowisko. Szkodzą sobie samym, nie myśląc co przyniesie przyszłość i 

jakie będą tego konsekwencje. Przykro na to patrzeć, ale przecież można to zmienić 

w bardzo prosty sposób.  

Ostatnio był u nas z wizytą pan przyrodnik, który wytłumaczył, jak w bardzo 

prosty sposób zapobiec zaśmiecaniu świata. 

My też możemy mieć w tym udział. Wiemy 

już, że należy segregować śmieci. Służą do 

tego kolorowe pojemniki przeznaczone na 

szkło, papier i plastik. Dlaczego jest to takie 

ważne? Wiadomo, że posegregowane 

odpady można wykorzystać jeszcze raz.  

 



Mieliśmy okazję sami posegregować 

śmieci, które przyniósł dla nas pan 

przyrodnik. Zdziwicie się, ale wysypał je na 

dywan w naszych salach. Reszta należała do 

nas. Nasz gość pokazał, jak można 

wykorzystać stare gazety. Pocięte, zalane 

wodą i wrzucone do garnka, a do tego długo 

gotowane tworzą coś, co z wyglądu przypomina gazetową zupę. Natomiast ta zupa  

przecedzona przez sito po wyschnięciu, zamienia się w stałą masę. Okazuje się, że 

wszystkie odpady można przetworzyć i jeszcze raz wykorzystać. Dowiedzieliśmy 

się, co to jest recykling. To wykorzystanie odpadów, zużytych elementów, np.: 

starych maszyn do wytwarzania nowych produktów, zużytych opon 

samochodowych, jako paliwa w cementowniach, lub makulatury do produkcji 

papieru. Wszyscy powinniśmy dbać o czystość całego świata. 

Anna Gierzyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


