
SEGREGOWANIE ŚMIECI 
       Pewnego dnia 14 letni Piotr poszedł do szkoły. 
   Pierwszą lekcją była biologia. Chłopak nie lubił tego przedmiotu, uważał, że jest niepotrzebny.  
Na lekcji pani Ania zaczęła opowiadać o tym, jak segregacja śmieci jest kluczowa dla ocalenia 
planety. 
- Jest to ważna rzecz, pamiętajcie dzieci. Być może kiedyś ta istotna zasada uratuje Ziemię przed 
katastrofą ekologiczną - opowiada pani. 
  Piotr podniósł rękę: 
- Tak Piotrku? 
- Proszę pani, uważam, że jest to niepotrzebne. W końcu co nam to da? To, że wszystko będzie 
uporządkowane? Przecież i tak ludzie, którzy się tym zajmują posegregują te odpadki.  
- Piotrze, mój drogi, czy ty wiesz, co mówisz?! Oszczędzisz im trudu, a poza tym, będzie łatwiej zrobić 
z nich nowe rzeczy. Nie zapominajmy też o ekologii - zganiła go pani. 
- Może tak, ale ja i tak nie widzę powodu, żeby to robić - odpowiedział chłopak. 
W tym momencie zadzwonił dzwonek. 
- Do widzenia! - rzucił nauczycielce na pożegnanie. 
Pani Anna zmierzyła go smutnym wzrokiem i wyszła. 
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   Następnego dnia w pierwszej ławce Piotr zauważył smukłą i wysoką dziewczynę. Miała szczupłą 
twarz, błękitne oczy i kasztanowe długie włosy. 
- Cześć. Jestem Piotr, chodzę do tej klasy. A ty? 
- Hej, mam na imię Zofia i chodzę do klasy 8a. 
- To tak jak ja! - stwierdził chłopak - Jesteś tu pewnie nowa, bo nigdy cię nie widziałem. 
- Tak - potwierdziła dziewczyna - A teraz zajmij miejsce, bo za minutę zacznie się lekcja. 
   Piotr zamyślony oddalił się od niej. Niby była to normalna, nowa dziewczyna, ale wydawało mu się, 
że coś do niej czuje. 
 Te jej oczy... i uśmiech... To było coś pięknego. Jego rozmyślania przerwał głos pana Nowaka – 
polonisty. Zaczęła się lekcja. 
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   Zanim uczniowie 8a się obejrzeli, nastał czas na drugie śniadanie. Piotr wyjął kanapkę zapakowaną  
w folię aluminiową i wodę w plastikowej butelce, lecz zanim zabrał się do spożywania 
przygotowanego prowiantu, ukradkiem spojrzał na Zosię.  
   Przed dziewczyną stał bidon z napisem „100% z recyklingu” i sałatka w pudełku. 
   Gdy tylko chłopak na nią spojrzał, Zofia obróciła się w jego stroną. Piotrek odwrócił wzrok i zaczął 
odwijać ze sreberka kanapkę. Ale ona ekologiczna - pomyślał. Bidon z recyklingu, pudełko też... 
śmieci pewnie też segreguje... hmm... może powinienem być taki jak ona, żeby jej zaimponować... 
Chociaż w sumie i tak pewnie nic z tego nie wyjdzie...  
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   Nazajutrz po lekcjach Piotr stawił pierwszy krok w stronę „tej” relacji z Zofią. Gdy wychodziła  
ze szkoły poszedł do niej i zaczął: 
- Cześć... słuchaj, czy nie chciałabyś się jutro ze mną spotkać po lekcjach?  
- Hmm... w sumie chętnie. Nie mam nikogo w tej szkole i bardzo chciałabym się z kimś zakolegować. - 



odparła nieco zaskoczona śmiałością kolegi. 
- Ok... to do jutra - po tych słowach odszedł i skierował się w stronę domu. 

×××××××××× 

   Następnego dnia Piotr szedł z Zofią do swojego lokum. 
- A więc to jest mój dom - wskazał palcem Piotr, kiedy wystarczająco zbliżyli się do jego mieszkania. 
Był to ładny budynek z czerwonym dachem i brązowymi deskami przy oknach. 
   Gdy doszli do drzwi, okazało się, że chłopak nie ma kluczy. Sięgną po telefon i wybrał numer  
do swojego ojca. Ten powiedział swojemu synowi, że przecież klucz leży pod wycieraczką, tam, gdzie 
zawsze go chowają. Piotr zawstydził się, bo chciał jak najlepiej wypaść przed swoją „ukochaną”  
ale później stwierdził, że zaimponuje jej czymś innym. 
   Weszli do przepastnego hallu. Skierowali się do kuchni po przekąski, następnie przeszli przez 
korytarz do czystego pokoju, który posprzątał wczoraj chłopak.  
- Wow! Jak tu czysto! Zawsze myślałam, że chłopaki nie dbają o porządek - zdziwiła się Zosia. 
-Widzisz... dla ciebie wszystko - rzekł speszony pochwałą Piotr. 
   Zofia rozglądała się do pokoju, lecz nagle jej entuzjazm zmalał. Zatrzymała wzrok na koszu  
na śmieci... O co tu chodzi? Zaczął zastanawiać się chłopak. Nie domyślił się i postanowił spytać: 
- Co się stało? 
-Ja... Ja... Od małego żyję w ekologicznym domu... Od kiedy pamiętam, moja rodzina zawsze 
segregowała śmieci, oszczędzała wodę, jak najmniej używała plastikowych toreb i butelek. A tu... 
Dlaczego nie segregujesz odpadów? - spytała dziewczyna z nutą pretensji w głosie. 
  Piotr poczuł, że czerwieni się ze wstydu. Dziewczyna, w której się zakochał zawiodła się na nim.  
A to wszystko jego wina! Chciał, żeby wszystko było idealne na jej odwiedziny i było tak, ale, tylko  
na samym początku? A teraz? Będzie mu trudno odzyskać dawną sympatię. A to tylko przez to,  
że zapomniał posegregować śmieci. 
- Zauważyłam też, że twój prowiant do szkoły jest źle opakowany. Plastik i aluminium!  
Nie ekologiczne - gdy Zosia zobaczyła minę Piotra, trochę się speszyła - Wiesz co.… ja nie chciałam... 
Wiem, że się starałeś... powinnam już iść. Pewnie rodzicie na mnie czekają. Do jutra! - rzuciła   
na odchodne i szybkim krokiem wyszła z domu. 
- Czekaj, Zosia, proszę! - krzyknął chłopak, ale dziewczyny już nie było. 
   Rzucił się na łóżko, zawiedziony i pełen wstydu. Gdyby nie zapomniał o śmieciach, może spotkanie 
przebiegłoby tak jak chciał, a tu... klapa. Nagle Piotr wstał. Odzyskał nadzieję. Wpadł na pomysł. 
Zmieni się. Będzie ekologiczny. Będzie segregował śmieci. To jest to! Być może dopiero wtedy będzie 
miał jakiekolwiek szanse u Zosi. Postanowił zacząć nazajutrz.  
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   Minęło kilka miesięcy. Piotr dotrzymał słowa i stał się ekologiczny. Segregował śmieci, oszczędzał 
wodę, jednym słowem tak, jak chciałaby Zofia. Po tych „nieszczęsnych” odwiedzinach  
nie traktowała chłopaka źle, lecz coś w jej spojrzeniu mówiło, że jest smutna. Jednak Piotr był 
pewien, że zauważyła zmianę w jego postępowaniu. Chciał pokazać jej, jego dom, w którym 
wszystkie odpady od kilku miesięcy były segregowane, ale obawiał się, że Zofia odrzuci propozycję. 
   W każdym razie w pewien poniedziałek pani wychowawczyni zapowiedziała, że odbędzie  
się szkolny apel o segregacji śmieci i Piotr i Zofia mają recytować wiersze z tym tematem związane. 
Obydwoje dostali tekst, których mieli się nauczyć na pamięć. Piotr spojrzał na dziewczynę, która 
przyglądała się swojej kwestii. Przynajmniej teraz łączy ich coś więcej, niż klasa i ekologia... 
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   Nadszedł dzień apelu. Wszyscy biorący udział w uroczystości ubrali się na galowo. Na scenę weszła 
pani Anna, która przeczytała o problemie braku segregacji. Następnie wystąpili uczniowie klas 
siódmych i czwartych. Po nich nadszedł czas na ośmioklasistów z grupy a. 
  Piotr wystąpił na scenę i zaczął deklamować: 

Jak naturze pomóc chcemy, 
to z uśmiechem śmieci segregujemy, 

i tym samym je eliminujemy, 
oraz segregacji pilnujemy. 

Do zielonego kosza szkła wrzucamy, 
i zabawę rozpoczynamy. 

W niebieskim worku papier ląduję, 
i tym samym czystą ziemię przewiduje. 

Do żółtego kosza wrzucamy plastik, 
i dlatego ten plan jest fantastic. 

Kto śmieci wyrzuca w las, 
ten skraca życia drzew czas. 

Więc nie nastawiaj się wrogo do świata, 
a makulaturę weź za swego brata! 

   Gdy skończył, na podwyższenie weszła Zosia i z przejęciem powiedziała: 

Wiedzą o tym wszystkie dzieci - 
trzeba segregować śmieci. 
Kto śmieci nie segreguje, 
temu humor nie dopisuje. 

Kto śmieci do kosza zwraca, 
temu się to w życiu nie opłaca. 

Kto śmieci segreguje, 
ten planetę ratuje. 

Kto gumę żuję i pod stół wypluje, 
tego kara zasłuży ta niedługo przywita! 

   Po zakończonym apelu, po auli rozległy się głośne oklaski i wszyscy rozeszli się do swoich sal. 
Jednakże każdy z widzów wziął sobie do serca słowa wypowiedziane dla tego wszystkie śmieci  
są teraz posegregowane!  
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