
RECYKLING 

 

Od kilku dni zwierzęta mieszkające w Myślęcinku robiły porządek w swoim domu. Zbierały 

śmieci, które pozostawali ludzie i zanosiły je na wyznaczone wcześniej miejsca. Jednak nikt 

wcześniej nie pomyślał, co zrobią z zebranym śmieciami. 

Pomysł, aby je spalić od razu wywołał dzikie protesty tych mądrzejszych zwierząt, które 

wiedziały, że palić śmieci nie wolno! Swoją drogą ciekawe, że te pewne zwierzęta o tym 

wiedziały, a do wielu ludzi ta informacja nie dotarła. Może mieli brudne uszy, gdy im  

o tym mówiono? 

Chociaż las był coraz czystszy i nawet dna jezior wyglądały coraz lepiej, dzięki ciężkiej 
pracy wydr, to pojawił się problem z utylizacją zebranych odpadów. 
 
Wtedy padło trudne słowo „recykling”. 

 

Do samego końca nikt nie chciał się przyznać, kto je pierwszy wypowiedział. Zapewne 

dlatego, że dziwnie wkurzyło szefa, czyli Genowefę. Jednak słowo podało i trzeba było coś z 

nim zrobić. Najlepiej je wykorzystać. 
 
Tylko jak? 

 

- Recykling, recykling – mruczała wściekła na siebie Genowefa, od której wszyscy 

oczekiwali podjęcia decyzji. – Skąd ja mam wiedzieć, co to jest ten recykling i co z tym 

zrobić!? 

Była coraz bardziej zrozpaczona, bo nie dość, że nie wiedziała, co zrobić z rosnącymi górami 

śmieci, to zupełnie nie wiedziała, czym jest ten recykling, a za żadne skarby nie mogła się do 

tej niewiedzy przyznać. 

W końcu wysłała do miast na przeszpiegi Kleofasa. Wróbelek był na tyle ciekawski,  

że miał szansę się dowiedzieć, czym ten recykling jest. A jednocześnie nie na tyle bystry, 

aby zrozumieć, że Genowefa nie ma o tym pojęcia. 

- No i jak - zapytała z udaną niedbałością, gdy wrócił do lasu. - Co tam ludzie w mieście robią 
w tym recyklingiem? Malują go czy może układają z niego ścieżki dla rowerów? 

- Przerabiają – powiedział Kleofas i umilkł. 

Genowefa pomyślała, że za bycie szefem powinni jej płacić. Najlepiej muchami. I to takimi 

bardziej tłustymi. I to dużo, bo bycie szefem takiej bandy to naprawdę trudna praca. Jednak 

zdusił w sobie złość i zapytała łagodnie. 

- Na co przerabiają? 

- Różnie, zależy co – zaszczebiotał Kleofas nie wiedząc, jakie uczucia miotają żabą.  

A Genowefa pomyślała z rezygnacją, że nawet nie może utopić się w stawie z rozpaczy,  

bo za dobrze pływa. 

- A dokładniej? 

- Na przykład butelki plastikowe na nowe butelki plastikowe. 

No tak, tego można było się spodziewać. Tylko ludzie byli tak głupi, aby produkować nowe 

plastikowe butelki, pozbywając się starych. Czy naprawdę oni uważają się  

na najmądrzejszy gatunek żyjący na Ziemi?! 

- A szklane butelki? 

- Też na nowe butelki? 

- Metalowe kapsle? 

- Na nowe kapsle. 

 



Dalsze pytania były zbędne. Genowefa, ani żadne inne zwierzę nie zamierzali przerabiać 

zebranych śmieci na nowe śmieci. Raczej chcieli się ich pozbyć raz  

na zawsze. Najlepiej wysłać na Marsa i nich Marsjanie się martwią śmieciami. 

Gdy już miała jednak podjąć próbę skazaną z góry na niepowodzenie próbę utopienia się  
w stawie, do głowy przyszła jej myśl. 

A gdyby tak pięknie opakować śmieci i naprawdę je wysłać? Nie ma Marsa, bo adresu  

na Marsa nie znała, ale do ludzi, którzy są odpowiedzialni za zrobienie tego bałaganu. Wiele 

adresów na pewno udałoby się zdobyć. Wiedziała, że ludzie potrzebują pieniędzy, aby jakieś 

rzeczy miedzy sobą wysyłać, ale akurat z tym problemów zwierzęta nie miały. Wśród śmieci 

znalazły bowiem sporo monet i kolorowych, cennych dla ludzi papierków. 

 
Po zwołanej szybkiej naradzie wszyscy wzięli się do roboty. Zdobyli adresy, zapakowali 

paczki. Surykatki przyklejały znaczki, a człekokształtne kaligrafowały na paczkach adresy. 

Nie obyło się bez wypadków. Sowa złamała skrzydło, lis miał przetrąconą łapę, kilka innych 

zwierząt odniosła mniejsze lub większe rany w czasie pakowania, ugniatania i przenoszenia 

paczek. Wszyscy byli już wykończeni, gdy paczki zostały dostarczone do różnych skrzynek 

pocztowych. Zajęło im to kilkanaście tygodni i wymagało wytężonej pracy. Jednak las był 

czysty i pięknie pachniał, a Genowefa pomyślała, że wielogodzinna praca po raz pierwszy 

przyniosła spodziewane efekty. Śmieci zostały wysłane, a ludzie niech je wywalą znowu, byle 

nie tutaj. 

 

Padnięta, po wielu tygodniach pracy nad śmieciami, przyglądała się bezmyślnie kolorowym 

kontenerom stojącym od kilku miesięcy w parku. Wtedy na gałęzi obok niej usiadł Kleofas. 
 
- Fajnie, że mamy swoje kontenery na recykling – zaszczebiotał. 
 
- Co mamy? 
 
- No kontenery. Na recykling. 
 
- Po co ? 

 

- Przecież mówiłem – szczebiotał dalej wróbelek, nie wiedząc, jakie uczucia budzi w żabie. – 

Ludzie zbierają te śmieci, aby nie produkować nowych, ale je ponownie wykorzystać. Śmieci 

tu się wrzuca – zademonstrował przelatując nad kontenerami – a potem są wywożone, aby je 

ponownie wykorzystać. Dziwne, że ludzie w końcu wymyślili coś mądrego, prawda? 

 
Genowefa spojrzała na odciski, których się nabawiła pakując w pocie czoła wszystkie śmieci 

przez wiele tygodni i pomyślała, że jednak dobrze, że nie potrafi latać. Gdyby umiała zapewne 

wróbelek Kleofas miałaby duże problemy, gdyby go dopadła. A tak siedzi na gałęzi i nie wie, 

jaki błąd popełniła, każąc zwierzętom pracować od zmierzchu do świtu, zamiast  

po prostu wrzucić wszystkie śmieci do kontenerów. 

 

Następnym razem będzie dokładniejsza i zanim zacznie coś robić dowie się dokładnie,  

co oznaczają tak dziwne słowa jak ten recykling. Uznała też, że jeden mądry recykling wiosny 

nie czyni i zaczęła obmyślać kolejny plan pozbycia się ludzi z miasta. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 
 


