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N

aturą geografów, z racji zainteresowań, jest chęć podróżowania i eksploracji. Niezależnie,
czy jest to odkrywanie mało dostępnych
miejsc w różnych regionach Ziemi, poznawanie mniej znanych zakątków Polski,
czy najbliższego otoczenia. Często wydaje
nam się, że to, co jest najbliżej nas nie jest
atrakcyjne, dopiero jakaś daleka wyspa,
góra czy jezioro – to jest dopiero przygoda
i eksploracja! Co prawda wakacje już za
nami, ale czas na odkrywanie i podróżowanie jest zawsze, nieprawdaż? Czy właśnie
ukazywanie uczniom walorów przyrodniczych i antropogenicznych własnej gminy,
województwa, parku pod domem - nie
jest lepszą lekcją geografii – niż ślęczenie
nad zeszytem, podręcznikiem czy atlasem
w szkolnej ławce?
W bieżącym numerze analizujemy globalny problem odpadów. Statystyki nie
napawają optymizmem – produkujemy
rocznie kilkanaście miliardów ton śmieci! Co więcej tendencja jest wzrostowa
ze względu na intensywny rozwój krajów
biedniejszych.
Ważnym aspektem w gospodarce odpadami zajmują nieuczciwe praktyki krajów
bogatszych, które pozbywają się trudniejszych do utylizacji opadów, lub często
odpadów niebezpiecznych – wysyłając je
do krajów biednego Południa. Problem
coraz większej produkcji śmieci, to również
omawiany już przez nas plastik.
Mamy więc cały czas lekcję do odrobienia. Możemy uczyć się od Skandynawów,
którzy, jak np. Szwedzi poddają recyklingowi 99% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. W kwestii śmieci,
nasze codzienne przyzwyczajenia, mają
niebanalny wpływ na stan otoczenia i na
przyszłość środowiska Ziemi.
Życzymy miłej lektury
Redakcja

NUMER 5 wrzesień/październik 2020 382 (LXXI) indeks 359149 Nakład 3500 egz. CENA zł 27,50 (w tym 8% VAT)
Redakcja Aleksandra Konczewska (redaktor prowadząca – georedakcja@gmail.com) Adres redakcji Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa
Wydawnictwo Agencja AS Józef Szewczyk, Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, e-mail: szewczyk24@gmail.com, www.aspress.com.pl,
NIP: 951-134-91-51 Wydawca i redaktor naczelny Józef Szewczyk, tel. 606-201-244, szewczyk24@gmail.com Prenumerata
www.aspress.com.pl/prenumerata-2020/, e-mail: szewczyk24@gmail.com, tel. 606 201 244 Reklama Jędrzej Chodakowski jchodakowski1953@gmail.com
Skład i łamanie ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska Druk i oprawa Paper&Tinta, ul. Ceglana 34, 05-270 Nadma
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów, zastrzega sobie prawo formalnych zmian w treści artykułów i nie odpowiada za treść płatnych reklam.
Zdjęcie na okładce: Dreamstime

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w Internecie: www.aspress.com.pl

