
  

   

 

   Maleńką, ale piękną Ekolubię – wyspę na Morzu Recyklingowym – zamieszkiwało 

wiele wspaniałych stworzeń. Żyły one wśród niezwykle bujnej roślinności. 

Mieszkańcem tej wysepki był również Śmieciorek. Ten stworek bardzo zaśmiecał ląd. 

W końcu na wyspie pojawiła się wielka góra śmieci. Tubylcy opuścili wyspę.  

Nikt także nie przybywał na zanieczyszczoną Ekolubię, więc Śmieciorek został sam.  

     Pewnego razu, gdy stworzonko przechadzało się po przystani, zauważyło 

człowieka,  bardzo się przestraszyło i schowało za drzewem. Przybysz zdziwiony 

stertą śmieci miał ogromnie niezadowoloną minę. Przerażony stworek zaczął uciekać. 

Został jednak zauważony i po krótkim pościgu zatrzymany przez tajemniczego gościa.  

     Przyjezdny przywitał się z potworkiem. Zapytał się, dlaczego jest tu tak brudno. 

Śmieciorek odparł, że na wyspę sprowadziło się czterech chłopców. Ich ulubioną 

zabawą było  przewracanie koszy, wyrzucali z nich śmieci i tak zanieczyścili cały ląd.   

– Śmieci są teraz wszędzie – powiedział Śmieciorek. – Wielokrotnie sprzątałem wyspę 

i nie mam już siły dalej porządkować terenu. Prosiłem, groziłem, ostrzegałem.  

Jednak do nich żadne argumenty nie trafiają. Nie chcą stąd odejść i wciąż 

zanieczyszczają Ekolubię. Bardzo mnie to denerwuje, ponieważ nie mogę pobawić się 

z małymi sarenkami lub porozmawiać z jeżami. Wszyscy mieszkańcy opuścili wyspę! 

– żaliło się stworzonko.  

– Musimy coś z tym zrobić! Nie możemy tak tego zostawić! Chodźmy z nimi 

porozmawiać – powiedział przybysz.   

– A może zanim pójdziemy z nimi porozmawiać, powiesz mi, kim jesteś? – 

zaproponował Śmieciorek.  

– Jestem ekologiem. Mam na imię Zuzanna – przedstawiła się młoda kobieta.  

– No dobrze, a ja jestem... – zaczął nieśmiało Śmieciorek.  



Jednak Zuzanna mu przerwała i powiedziała:  

– Jesteś stworek Śmieciorek!   

     Zaczęli szukać chłopców, którzy rzekomo zaśmiecali wyspę. Śmieciorek 

zaprowadził ekolożkę do miejsca, gdzie stały przewrócone kosze na śmieci.  

Tam, zdaniem stworka, najchętniej spędzali czas mali dewastatorzy.  

– Ale ich tu nie ma! – krzyknęła wzburzona Zuzanna. 

– No bo... No bo… Ja skłamałem! – wyjąkał Śmieciorek. 

– O czym skłamałeś? –  zapytała dziewczyna. 

     Śmieciorek rozpłakał się.  

– Ej, nie płacz już, możesz mi powiedzieć prawdę, nie będę się złościć – powiedziała 

Zuzanna.    

     Dziewczyna wyciągnęła z torebki kawałek papierowego ręcznika. Zawsze używała 

produktów z surowców wtórnych, wykonanych z makulatury, eleganckich i wysokiej 

jakości przy tym także tańszych.  

– Proszę, wytrzyj łzy – powiedziała. – Powiedz mi, dlaczego skłamałeś?  

     Gdy Śmieciorek wreszcie się uspokoił, wyjaśnił pani ekolog, że nie było  

tam żadnych chłopców, sam zaśmiecił wyspę, ale było mu wstyd, więc wymyślił całą 

historię.  

– Śmieciorku, każdy czasem popełnia błędy. Gdybyś powiedział mi od razu,  

już dawno zaczęlibyśmy sprzątać.  

     Pani ekolog cierpliwie tłumaczyła Śmieciorkowi zasady segregowania śmieci.  

Na wyspie pojawiły się specjalne pojemniki. Gazety, tekturę, worki papierowe i ścinki 

drukarskie wrzucili do pojemnika niebieskiego. Butelki i słoiki szklane po napojach 

oraz żywności, szklane opakowania po kosmetykach znalazły się w zielonym 

pojemniku. W kontenerze żółtym przeznaczonym do zbierania metalu i tworzyw 

sztucznych zgromadzili: puste, zgniecione butelki plastikowe po napojach, 

kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, folię  



i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom 

żelazny. Do pojemnika z odpadami BIO wrzucili: odpadki warzywne i owocowe, 

resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, skoszoną trawę i liście, trociny 

i korę, gałęzie drzew i krzewów. Wszystko, co nie znalazło się we wskazanych 

pojemnikach, trafiło do odpadów zmieszanych.  

     Dzięki pomocy Zuzanny cała wyspa została posprzątana. Śmieci zniknęły. 

Wzorowy porządek, czyste powietrze, bogata roślinność spowodowały, że na Ekolubię 

powrócili nie tylko jej dawni mieszkańcy, ale też przybyły stworzenia z innych wysp 

na Morzu Recyklingowym.  

 


