I miejsce
Paulina Sosińska kl. III b

Co roku na świecie marnują się miliardy ton jedzenia, wynik ten wydaje się wręcz absurdalny. Jest to
jednak fakt i powinniśmy stawić mu czoła. Człowiek jest w stanie i powinien przeciwdziałać
globalnemu marnotrawieniu żywności.
Przez produkowanie nadmiernej ilości pożywienia wyniszczane jest środowisko wielu gatunków
zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem. Dzieje się tak z powodu wycinki lasów, w celu stworzenia
nowych pól uprawnych, czy stosowanie pestycydów zatruwających glebę i wodę. Hurtowa produkcja
żywności wiąże się również często z wyzyskiem. Przy zbieraniu i obróbce plonów pracuje wiele osób,
którym płaci się kwotę nieadekwatną do ciężkiej wielogodzinnej pracy.
Problemem wiążącym się z marnotrawstwem żywności jest również panujący na świecie głód. W
filmie Ewy Ewart, poruszającym temat marnotrawienia żywności, przedstawiony został jeden ze
sposobów przeciwdziałania temu problemowi. Produkty, które nie wyglądają estetycznie, na przykład
banany z plamkami na skórkach, niestandardowe kształty owoców i warzyw, odkształcenia opakowań
czy zbliżający się upływ terminu zdatności do spożycia, zamiast być wyrzucane ze sklepowych półek i
przetwarzane na karmę dla zwierząt hodowlanych, powinny być przekazane na cele charytatywne.
Wiele organizacji rozpoczęło akcję zbiórki żywności. Współpracujące z nimi restauracje oraz markety
przekazują wiele produktów, które nie zostałyby przez nie wykorzystane czy sprzedane i trafiłyby do
kosza na śmieci. Organizacje te prowadzą stołówki, które serwują darmowe posiłki dla tych, których
nie stać na jedzenie.
Problem marnotrawienia żywności, mimo swych rozmiarów, może zostać ograniczony, wystarczy
tylko chęć do działania i tym samym uczynienia czegoś dobrego dla człowieka i środowiska, w którym
żyjemy i w którym będą żyć następne pokolenia.

II miejsce
Natalia Bierć kl. III a

Uważam, że możemy przeciwdziałać globalnemu marnotrawieniu żywności. Poniższa praca jest
udowodnieniem postawionej tezy.
Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji stwierdzam, że skala marnowania żywności na
świecie zależna jest od zachowania i postępowania społeczeństwa. Wielu ludzi na świecie głoduje lub
cierpi z powodu niedożywienia. Produkty, które są marnowane oraz często wyrzucane na śmieci, są
dobrymi produktami i mogłyby być przeznaczone dla ubogich mieszkańców Ziemi. Ludzie z krajów
cywilizowanych bardzo często idąc na zakupy, nie zastanawiają się i kupują produkty, które są im
niepotrzebne. Niezużyte produkty trafiają do śmieci, a mogłyby trafić do ludzi, którzy ich potrzebują.
Moim zdaniem zakupy, których dokonujemy powinny być rozsądne i przemyślane. Producenci i duże
sklepy powinny mieć możliwość oddawania żywności potrzebującym lub przerobienia jej na inne
produkty tak, aby skala marnotrawstwa była jak najmniejsza. Myślę, że dobrym pomysłem jest
przekazanie takiej żywności ,,Bankom Żywności”, które przekażą ją organizacjom społecznym
współpracującym z osobami, które potrzebują pomocy. Skala marnowania żywności zarówno
w Polsce, jak i na świecie jest wciąż duża, lecz dzięki zaangażowaniu społeczeństw można to zmienić.
Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że jedna trzecia
żywności trafia do śmieci. Dramatyczne statystyki dotyczą krajów bogatych, ponieważ to właśnie tam
konsumenci wyrzucają największe ilości jedzenia. Przytoczony raport pokazuje, że ludzkość
najczęściej wyrzuca produkty, które szybko się psują, takie jak nabiał, mięso, owoce czy warzywa.
Eksperci przygotowujący przedstawioną analizę uważają, iż gdyby człowiek nie kupował za dużo,
mniej żywności by się marnowało. Reklamy namawiają ludzi do kupowania, aby producenci mogli
zwiększyć swój zysk. Dlatego należy edukować społeczeństwo, aby było świadome konsekwencji
kupowania nadmiaru żywności i innych, często niepotrzebnych, produktów. Dzięki działalności
organizacji, można zmienić złe nawyki kupujących.
Film Oliviera Lemaire pt. ,,Globalne marnotrawstwo” jest dokumentem ukazującym rozważany
problem. Reżyser ukazuje w nim globalny kryzys żywnościowy, który jest spowodowany
konsumpcyjnym stylem życia. Film pokazuje, iż miliony ton żywności, które są wyrzucane, byłyby
w stanie wyżywić miliony ludzi. Ekipa filmowa podróżuje po całym świecie, chcąc ukazać ogrom
marnotrawstwa oraz próby przezwyciężenia tego problemu i jego skutki. Lemaire zwraca uwagę na
fakt, iż potrzebne byłoby uregulowanie prawne, dotyczące odpadów spożywczych, co pomogłoby
w przeznaczeniu znacznej ilości jedzenia potrzebującym. Społeczeństwo nie kupuje w sposób
rozsądny, przemyślany, a problem globalnego marnotrawienia żywności staje się coraz bardziej
poważny. Należy zaangażować wszystkich ludzi, pokazać im powstający problem oraz edukować
w danej kwestii.
Przedstawione powyżej argumenty są potwierdzeniem tezy, iż można przeciwdziałać globalnemu
marnotrawieniu żywności. Wszystko zależy od chęci i zaangażowania społeczeństw.
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Marnotrawienie żywności nie jest obce nikomu, kto zamieszkuje kraje średnio lub wysoko rozwinięte.
Każdy, kto posiada chociażby własne gospodarstwo domowe spotkał się z tym problemem. Uważam
jednak, że jest to problem do rozwiązania i możemy mu przeciwdziałać.
Po pierwsze chciałabym przyjrzeć się sieciom sklepów i restauracjom. W miejscach, gdzie możemy
zakupić żywność, przygotowaną bądź nie, czyli w barach typu fast-food, małych lub dużych
restauracjach czy sklepach. To, co nie zostało zużyte przed terminem przydatności do spożycia, jest
wyrzucane. Twierdzę jednak, że owe produkty można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich
jest wspomaganie osób ubogich. Jeżeli wiemy, że produkty nie zostaną spożytkowane, a są świeże,
możemy je oddać, podczas gdy restauracje lub sklepy żywność tę wyrzucają. Drugim sposobem jest
kupowanie przez te miejsca wystarczającej ilości produktów, by niczego nie marnować.
Za drugi argument posłuży mi strona internetowa o nazwie ,,Nie marnuję”, ponieważ jest skarbnicą
wiedzy dla osób nieświadomych problemu, który narasta. W tym miejscu możemy znaleźć,
naświetlające problem, teksty. Strona pokazuje, jak zwalczyć problem oraz radzić sobie z nim.
Przedstawia wiele faktów i przykładów marnotrawienia żywności w społeczeństwie. Działa, by
nauczyć nas żyć ekologicznie.
Po trzecie uważam, że należy wszystkich uświadamiać, ponieważ w momencie, gdy jesteśmy czegoś
świadomi, możemy z tym walczyć. Uświadamianie marnotrawienia żywności powinno zacząć się już
w bardzo młodym wieku, ponieważ wtedy kształtujemy nasze nawyki i w późniejszym życiu będziemy
żyć ekologicznie.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że skala marnotrawienia żywności jest ogromna, jednak przy
rozważnym myśleniu możemy ją diametralnie skurczyć i cieszyć się z ekologicznego życia.
Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłam tezę, że można przeciwdziałać globalnemu
marnotrawieniu żywności.

