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Szanowni Politycy! 

 Apelujemy do Państwa o rozpoczęcie działań, mających na celu ratowanie planety, która 

jest przecież naszym domem. Mamy nadzieję, że pozostanie nim również dla przyszłych pokoleń. 

W niniejszym liście, chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze propozycje ratowania klimatu. 

  Jak wiemy, już od najmłodszych lat, z powodu szkodliwego plastiku giną miliony 

niewinnych istnień, a brak zainteresowania sprawą Polityków tylko pogarsza sprawę. Dlatego 

wymyśliliśmy akcję pt. "Ekologia na Plus", której głównym celem jest zmniejszenie produkcji 

plastiku na całym świecie, ale zacząć trzeba od siebie. Być może dać dobry przykład.  

Uważamy, że akcję „Ekologia na Plus” można promować w szkołach, stworzyć program 

np. godzin wychowawczych, obowiązkowych imprez na rzecz ratowania klimatu lub akcji 

charytatywnych. Zamiast palić w ognisku lub w kominkach drewno, możemy użyć węgla. Gaśmy 

niepotrzebne światło – np. codziennie o wyznaczonej godzinie na 15 minut, a w domu 

oszczędzajmy wodę. By produkować mniej spalin, z którymi niestety spotykamy się na co dzień, 

czasami przesiądźmy się na rower lub hulajnogę – może zorganizujmy dzień roweru, dzień 

hulajnogi, nie tylko wśród uczniów. Oto nasze rady, które możemy zastosować w życiu 

codziennym. Młodzież jest bardzo kreatywna, jesteśmy pewni, że udźwignęlibyśmy ciężar akcji i 

przeprowadzili ją w taki sposób, że wieść o niej i efekty (przede wszystkim) widać byłoby na 

długo. Jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie bardzo szybko zaangażują się we wszelkiego 

rodzaju aktywności i wypromują wydarzenie. Niestety, nie wystarczy aktywność szkół. 

Potrzebujemy wsparcia rządu. Waszego wsparcia!  



Mamy propozycję wyeliminowana lub maksymalnego ograniczenia akcesoriów z 

plastiku, zarówno w szkołach, sklepach jak i domach, ponieważ jego nadmiar, jak wiemy, 

zagraża naszemu środowisku i wcale nie jest nam potrzebny czy niezbędny! Oczywiście nie da 

się kontrolować czy wpływać na działania indywidualnych jednostek, ale gdyby Rząd postanowił 

wesprzeć akcję, moglibyśmy stworzyć obowiązkowe korzystanie z reklamówek ekologicznych, 

toreb lub innego rodzaju pojemników, które nie zagrażają naszemu środowisku. Można byłoby 

również dofinansować sklepy, które w zamian za oddany plastik udzielą zniżek na owoce lub 

warzywa z polskich sadów. Jednocześnie wspomożemy polskich rolników. Podobną akcję można 

byłoby przeprowadzić w szkołach i wyeliminować plastikowe przedmioty, które łatwo zastąpić 

ekologicznymi. 

 Chcielibyśmy, żeby rozpowszechnienie tej akcji przyczyniło się do ratowania naszej 

ukochanej planety przed zniszczeniem. Gdybyście Państwo zaakceptowali nasze pomysły na 

ratowanie środowiska, prosilibyśmy o odpowiedź. Chcielibyśmy, żeby Państwo zdecydowali się 

nam pomóc, gdyż tylko z Pańską pomocą możemy zmienić świat na lepsze.  

        Z wyrazami szacunku 

        Uczniowie klasy 6F  

                                  z wychowawczynią 

 

 


