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                                                  Drodzy Mieszkańcy Ziemi! 

                 Piszę ten list, by zwrócić Waszą uwagę na bardzo poważny problem, który zdajecie się 

ignorować. Mówię tu oczywiście  o postępującym zniszczeniu naszej planety.    

               Ludzie  nie od dziś wiedzą, jak bardzo ich działania  wpływają na stan Ziemi. Mimo to,  tylko 

niewielki odsetek ludzkości podejmuje jakieś kroki. Powstają liczne organizacje, lecz często są 

obiektami żartów i kpin- niewiele osób traktuje je poważnie. Jest  to ogromny błąd. Ugrupowanie  te 

mogłyby mieć  dużą szansę, by pomóc naszej planecie, gdybyście tylko okazali im trochę wsparcia. By 

ujrzeć jak destruktywna jest Wasza działalność wobec Ziemi,  wystarczy porównać statystyki                 

z poszczególnych lat. Powiększenie dziury ozonowej, zwiększenie  ilości gazów cieplarnianych              

w atmosferze dowodzi jak  bardzo szkodzimy naszemu środowisku. Najbardziej zadziwia mnie  fakt, 

że doskonale zdajecie  sobie sprawę, jak niemądre są Wasze działania i w dalszym ciągu  nie chcecie 

ich zatrzymać. Każdego dnia  powstają nowe  fabryki, które emitują szkodliwe substancje                   

do atmosfery, wylewają ścieki do  jezior, a ludzie „przymykają” na to oko. Niestety, najwyraźniej 

niszczenie naszego domu jest zbyt opłacalne, by  jemu  zaprzestać. Taka sytuacja ma miejsce  na 

całym świecie i nie widać poprawy. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich dziesięciu lat dziura ozonowa 

powiększyła się w takim stopniu, co przez poprzednie sto. A będzie jeszcze gorzej, jeśli nie otworzycie 

oczu. Ten problem  nie jest jednak   największym zmartwieniem ludzkości, ponieważ masowa wycinka 

lasów może okazać się poważniejsza w skutkach. Co musi się wydarzyć, by ludzie się opanowali? Czy 

naprawdę musimy czekać, aż będzie za późno? Odpowiedź brzmi- nie. Jest jeszcze czas, każdy z nas 

ma  szansę na poprawę. Wystarczy kilka wyrzeczeń i nasza planeta może zostać ocalona. Szkoda, że 

tak niewiele osób to rozumie, a jeszcze mniej naprawdę próbuje to naprawić.  

               O problemach ekologicznych  można by mówić i mówić, ale  moja wiadomość do Was 

pozostaje ta sama. Stan naszej planety Was dotyczy i zagrożenie jest jak najbardziej realne. Dopiero 

gdy ostatnia rzeka zostanie zatruta i ostatnie drzewo ścięte, zdamy sobie sprawę, że nie da się jeść 

pieniędzy. 
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