
Gabrysia Kowalik klasa 3a                              Drodzy uczniowie ! 
 
     Zaprosiłam was na dzisiejsze spotkanie po to, aby zachęcić was do ochrony środowiska. Jak zapewne 
wiecie w naszej szkole obowiązuje segregacja śmieci. Z tego powodu szkoła zakupiła specjalne kosze na 
śmieci do segregacji odpadów. Niestety mimo wszelkich starań szkoły znaczna część z was nie przywiązuje 
wagi do prawidłowego postępowania z odpadami. Zastanawiający jest powód waszego postępowania .Czy 
wynika on z waszego lenistwa ?,Ignorancji?. Czy po prostu nie zdajecie sobie sprawy z tego jak wielkie 
znaczenie dla środowiska ma segregacja odpadów. 
     Kiedy idziemy przez park i widzimy porozrzucane butelki, opakowania po żywności,  nie mamy ochoty 
położyć się na trawie , zdecydowanie bardzie wolelibyśmy gdyby ich tam nie było . Dla dużej części z was 
śmieci leżące na trawie są tylko i wyłącznie problemem estetycznym. Nie bierzecie pod uwagę tego jak 
wielkie znaczenie odgrywają w świecie przyrody. Czasami ktoś z was zdecyduje się podnieść leżącą 
bezczynnie butelkę i wyrzucić  ja  do śmieci .Ale to wciąż zbyt mało, jeżeli chcemy aby przyroda dalej 
obdarowywała nas swoim pięknem, musimy dać jej coś w zamian, w tym przypadku mówię o segregacji 
śmieci , która wcale nie jest taka trudna, wystarczy tylko do odpowiednio oznaczonego kosza wrzucić dany 
odpad . (Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga 
najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych). 
W ten sposób z plastikowej butelki, którą wyrzucimy do śmieci może powstać nowa . A co stanie się 
dokładnie z tą sama butelką wyrzuconą na trawę ? NIC. Rozłoży się dopiero po upływie prawie  trzystu 
lat. Duża część z was powie ,,Ale to przecież tylko jedna butelka , nie ma ona aż tak wielkiego wpływu na 
przyrodę”. Gdyby to była tylko jedna butelka  nikt nie zaprzątałby sobie nią głowy . Jednak tak nie jest 
.Dużo osób na świecie myśli w  podobny sposób ,,przecież nic się nie stanie jeżeli nie wyrzucę butelki do 
śmieci ‘’ w ten sposób każdy z nas przyczynia się do zanieczyszczania środowiska . Poddając tworzywa 
sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową. Odzyskując aluminium ze złomu 
oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling 
aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody. 
     Można by  powiedzieć że każdy z nas może zrobić tak wiele dobrego dla środowiska robiąc tak niewiele. 
Musimy jedynie  pamiętać o  tym jak wielkie znaczenie ma dla przyrody segregacja śmieci oraz ich 
recykling. Nie możemy być egoistycznym społeczeństwem ponieważ nasze postępowanie ma bezpośredni 
wpływ na przyszłość naszej planety. 
 
 
 


