
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA ZIEMI   

  

 

AKTORZY: Przyroda Polska – Sędzia, Prokurator, Obrońca, Leśniczy, Policjant, Uczeń, Ekolog, 

Lekarz, mieszkaniec osiedla, Prezenter i Oskarżony. 

 

Piosenka „Moje miasto” wykonanie prezenter. 

 

Prezenter: Witam serdecznie widzów programu naszej telewizji kablowej. Oto za tymi drzwiami 

odbędzie się za chwilę rozprawa sądowa przeciwko jednemu z mieszkańców naszego 

miasteczka, któremu postawiono zarzut umyślnego niszczenia środowiska.  

Z prowadzonego śledztwa wynika, że nie był to pierwszy tego rodzaju czyn oskarżonego. 

Rozprawę poprowadzi Sędzia Przyroda Polska.  

 

Sędzia: Rozpoczynam rozprawę przeciwko Nieodpowiedzialnemu Mieszkańcowi naszej 

miejscowości. Oskarżony stawił się osobiście wraz z obrońcą z urzędu. Pana Prokuratora 

proszę o odczytanie aktu oskarżenia. 

 

Prokurator: Oskarżam nieodpowiedzialnego mieszkańca naszej małej miejscowości o to, że pod 

osłoną nocy 10 marca wywiózł do pobliskiego lasu i pozostawił tam ZSEE czyli zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, narażając tym samym na niebezpieczne skutki nasze lokalne 

środowisko przyrodnicze oraz zdrowie obywateli naszego miasteczka. 

 

Sędzia: Oskarżony proszę wstać. Proszę podać gdzie pan mieszka i jaki jest pana zawód. 

 

Oskarżony: Jestem mieszkańcem tego miasteczka i prowadzę własną działalność gospodarczą.  

 

Sędzia: Czy zrozumiał pan akt oskarżenia i czy przyznaje się pan do popełnienia zarzucanego 

czynu? 

 

Oskarżony: Tak Wysoki Sądzie zrozumiałem ale nie przyznaję się do popełnionego czynu. To są 

jakieś wierutne kłamstwa!!! 

 

Sędzia: Zatem powołuję pierwszego świadka. Proszę przedstawić się i powiedzieć co jest panu 

wiadome w tej sprawie. 

 

Leśniczy: Jestem Leśniczym proszę Sądu już od wielu lat. Sprawuje opiekę nad drzewostanem w 

naszych lasach i kontroluję każdego dnia czy porządek jest w lesie. Otóż 11 marca około godz. 

10.00, kiedy odbywałem rutynową kontrolę w lesie zobaczyłem pozostawiony sprzęt 

elektryczny: telewizor, lodówkę oraz mniejszych rozmiarów sprzęt zamknięty w worku. Moim 

zdaniem wyglądały na jeszcze sprawne. Zawiadomiłem o tym Policję i po spisaniu protokołu 

oddaliłem się z miejsca. Chciałem nadmienić, że takie sytuacje w naszej okolicy zdarzają się 

bardzo często. 

 

Sędzia: Dziękuję panu. Proszę kolejnego świadka. Proszę powiedzieć co jest wiadome w tej 

sprawie. 



 

Policjant: Jestem funkcjonariuszem Policji w naszym mieście. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 

zebrałem materiał dowodowy. Z pozostawionych sprzętów zdjęto odciski palców i okazało się, 

że należą one do oskarżonego. Kilkakrotnie już zdarzało się, że ten mieszkaniec wywoził do 

lasu różne śmieci. Nie wygląda na takiego co by nie wiedział jak należy prawidłowo postąpić z 

zużytym sprzętem. Ustawa z października 2005 roku wyraźnie mówi, że zużyty sprzęt należy 

przekazać wyspecjalizowanej organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. 

Remondis lub pozostawić w sklepie, w którym dokonujemy nowego zakupu. 

 

Sędzia: Dziękuję i proszę kolejnego świadka. 

 

Uczeń: Mam na imię Julita i jestem uczennicą szkoły podstawowej. W mojej szkole uczniowie 

poznają informacje o tym co robić ze śmieciami różnego rodzaju. Wiemy, że istnieje możliwość 

recyklingu wielu odpadów nawet ZSEE. Zbieramy baterie i świadomi jesteśmy tego, że 

środowisko należy chronić. Marzymy o tym, aby wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości  

a dorośli w szczególności chronili naszą przyrodę i dawali nam młodym tego przykład. A teraz 

krótka lekcja dla oskarżonego.  

 

Piosenka „ Do kosza” śpiewa Uczeń. 

 

Sędzia: Lekcja bardzo pouczająca. Dziękuję. Powołuję na świadka Lekarza. Proszę powiedzieć o 

skutkach wydarzeń z nocy 10 marca. 

 

Lekarz: Wysoki sądzie. Wiele chorób spowodowanych jest zatruciem środowiska. Ktoś może 

pomyśli co tam takiego może nam grozić gdy zostawimy popsuty telewizor czy inne urządzenie 

w lesie? Otóż wielka jest nieświadomość ludzi w tym zakresie. Taki złom jest źródłem wielu 

pierwiastków ciężkich, które wywołują rozmaite choroby np. Rak, nadciśnienie, choroby nerek i 

innych narządów wewnętrznych. Gromadzi się w organizmie i go niszczy. A jak się dostaje do 

człowieka? Ktoś tak nieodpowiedzialny jak oskarżony wyrzuca sprzęt do lasu. Pierwiastki np.: 

rtęć, kadm, ołów, przedostają się do wody i gleby. Stąd pobierają je rośliny i zwierzęta. Te z 

kolei są zjadane przez ludzi.  Myślę, że oskarżony powinien zapamiętać jedno zdanie: co dziś 

wyrzucisz za płot jutro zjesz lub wypijesz. 

 

Sędzia: Ciekawe co tej kwestii powie nam Ekolog? 

 

Ekolog: Wysoki sądzie. Z dobroci technologicznych trzeba umieć korzystać ale „z głową”. Liczba 

sprzedawanych urządzeń wzrasta bo chcemy mieć sprzęt lepszej jakości, nowoczesny. 

Kupujemy nowe, gdy naprawa starego nie jest opłacalna. Tylko nikt pewnie nie wie, że w ciągu 

2005 roku wymieniono tyle aparatów komórkowych, że zmieściłyby się aż w 15 wagonach 

towarowych!! Problem ZSEE narasta! I przyczynia się do tego również mieszkaniec naszej 

miejscowości z czego nie jestem dumny. Przecież można z tego popsutego sprzętu odzyskać 

wiele substancji i wykorzystać je w produkcji nowych. Jednym słowem trzeba być z ekologią na 

czasie!!! 

 

Piosenka „Kto z naturą” śpiewa Ekolog.  

 



Sędzia: Posłuchajmy zeznań ostatniego świadka. 

 

Mieszkaniec: Wysoki sądzie. Jestem sąsiadem oskarżonego. Znam go i wiem, że to dobry 

człowiek, dobry sąsiad  a, że zostawił trochę śmieci w lesie ..? Mnie to nie przeszkadza!!! A co 

miał zrobić z tym ZSEE kiedy kupił sobie nowy i lepszy? Może nie wiedział, że w szkole taka 

zbiórka się odbywała. Pewnie wtedy oddał by to do recyklingu. A ten człowiek tak zapracowany 

nie miał do tego głowy no i zrobił to, co jest obecnie tematem rozprawy. Dziękuję. 

 

Sędzia: Proszę o zabranie głosu Obrońcę i Prokuratora. 

 

Obrońca: Wysoki Sądzie. Za podobny czyn można wymierzyć karę grzywny nawet do 3 tyś. 

złotych, ale ze względu na nieświadomość mojego klienta w tej sprawie proszę  o łagodny 

wymiar kary dla skarżonego. 

 

Prokurator: Ja Wysoki sądzie proponuję wymierzenie najwyższej kary. Oskarżony może nie 

wiedział o zbiórce ZSEE w szkole, o czym informowały liczne ogłoszenia i trudno ich było nie 

zobaczyć, ale nie zwalniało to go z obowiązku postąpienia z zużytym sprzętem zgodnie z 

prawem. Prawem, z którym jest przecież na bieżąco bo prowadzenie prywatnej działalności 

tego wymaga.  

 

Sędzia: Proszę wstać. Sąd postanowił wymierzyć karę grzywny w wysokości 1500 zł oraz w 

ramach prac społecznych dokonanie uporządkowania lasu i przeprowadzi w szkole pogadanki 

na temat zanieczyszczania przyrody. Ponadto od tej chwili ma wszystkim mieszkańcom 

naszego miasteczka dawać przykład – doby przykład. I nie trzeba żadnego czarodzieja aby 

nasze środowisko i my były zdrowe i piękne. 

 

Piosenka na koniec „Czarodziej” 
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