Będąc ostatnio w kilku dużych miastach w Polsce na własne oczy widziałam
problem
naszego
środowiska
–
związany
głównie
z powietrzem ale i otoczeniem. W małych miejscowościach też nie jest
najlepiej, ale nie rzuca się to aż tak w oczy. Problemy te narastają i chcąc,
nie chcąc musimy otworzyć na nie oczy. Zanim posypie się grad zastrzeżeń, że nie mamy
wpływu, pieniędzy, że konieczna jest zmiana technologii itp. powiem Wam, że
poniższe działania może wykonać każdy, bez jednej złotówki – nawet zuchy. Rzucam
więc Wam wyzwanie ekologiczne

ZMIEŃMY NASZ ŚWIAT, ZANIM ŚWIAT SIĘ ZMIENI!
Jak możemy to zrobić?
Stosuj wielorazowe opakowania – bidony zamiast plastikowych butelek, torba
materiałowa zamiast reklamówki, kanapki w opakowaniu zamiast w worku.
Zasadź rośliny liściaste w skrzynce lub doniczce i postaw przed domem lub na parapecie. Zachęć do tego sąsiadów, nauczycieli (aby budynki, urzędu i szkoły się zazieleniły)
i znajomych z pracy. Może nie zrobicie całego „pionowego lasu” ale dzięki Wam
będzie więcej tlenu, no i będzie pięknie : ) A może nawiążecie kontakt z leśniczym
i pomożecie sadzić drzewa?
Uruchomcie w Waszych środowiskach challenge ekospacerów. Jak to działa?
Idziecie do parku, lasu, na łąkę itp. zbierając tam przynajmniej jedną torbę śmieci.
Robicie sobie zdjęcie i umieszczacie na portalu społecznościowym wyzywając do
wykonania tego zadania w ciągu tygodnia kolejne osoby – nie muszą to być tylko
harcerze – wyjdźcie poza organizację. Później wyrzucacie śmieci segregując je.
Nauczcie się dobrych nawyków – segregujcie śmieci, gaście światło, odłączajcie
urządzenia, które są w trybie czuwania, nie używajcie aerozoli z freonem. I nie bójcie
się zachęcać do tego innych!
Porozmawiajcie o zadaniu z Waszym komendantem hufca. Spróbujcie wspólnie
namówić burmistrzów, wójtów, dyrektorów itp. do oszczędności papieru w urzędach
i firmach. Dodatkowym argumentem jest fakt, że to nie tylko działanie ekologiczne ale
i ekonomiczne. Jeśli pisma są krótkie naprawdę można zmieścić dwa egzemplarze na
jednej stronie, ustawić drukarki na oszczędny tryb tonerów, drukować dokumenty
dwustronnie, a na wadliwych wydrukach nie zawierających danych osobowych
można wykonywać odręczne notatki. Jeśli każdy urząd będzie zużywał tylko
10 kartonów papieru rocznie mniej, razem możemy uratować bardzo wiele drzew.
Ponadto w całej Polsce jest sporo firm, które skupują makulaturę do różnych celów –
można pozyskać dzięki temu nowe materiały biurowe bądź pieniądze. A może to
pomysł na akcję zarobkową i dla Was?

Z każdego działania (nawet indywidualnego) róbcie sobie zdjęcia i wrzucajcie na
portale społecznościowe – to od codziennych nawyków musimy zacząć.
Internet ma moc oddziaływania na innych i szeroki zasięg. Działania możecie
sobie dowolnie zmieniać i rozszerzać – ale proszę – zacznijcie od razu, bo
naprawdę nie ma na co czekać.
Możecie także potraktować je jako zadania w propozycji „Światozmieniacze”
i wysłać swoje meldunki do Głównej Kwatery ZHP. Do opisów zdjęć i działań
dorzućcie hashtagi #ekoalert i #światozmieniacze.

Jak widzicie – jeśli wszyscy zrobimy powyższe zadania (a może i jakieś
jeszcze :) ) sporo się zmieni, a nie wydamy ani jednej złotówki. Jest nas razem
ponad 100.000 osób.
Zacznijmy
działać od
razu i wszyscy,
a
nasza rzeczywistość
– i przyszłość zarazem – stanie się bardziej zielona.
Nie wskazałam tutaj niczego odkrywczego, jednak zadajmy sami sobie
pytanie i szczerze na nie odpowiedzmy—czy stosujemy te zasady? Czy
chce nam się o nich pamiętać?

