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Bądźmy świadomi 

Czy żyjemy w świecie ogarniętym konsumpcjonizmem? 

Na pytanie dotyczące współczesności przesiąkniętej konsumpcjonizmem muszę 
odpowiedzieć zdecydowanie TAK. Wiele ludzi pewnie nie wie, że jest taką chorobą cywilizacyjną o 
nazwie AFFLUENZA. Może ona doprowadzić do: 

-chorób: depresji, otyłości, alergii, chorób serca, cukrzycy, 
-zadłużeń np.:w bankach, 
-pracoholizmu, 
-ciężkich stosunków ze społeczeństwem. 

Domyślam się, że trudno wam w to uwierzyć. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam do
lektury! 

Konsumpcja a konsumpcjonizm 

Konsumpcja, zgodnie z defnicją, jest to użytkowanie dóbr materialnych w celu zaspokojenia
potrzeb, czyli spożywanie pokarmu, ubieranie się. Natomiast konsumpcjonizm jest nadmiernym 
przywiązywaniem się do dóbr materialnych. Konsumpcję traktuje się jako naturalne zjawisko, 
konsumpcjonizm jest uzależnieniem. Trudno się z tym nie zgodzić, znając poniższe fakty. Co roku na
świecie wyrzuca się 1,3 miliarda ton jedzenia, to stanowi 1/3 ilości produkowanej żywności. W 
Europie wyrzuca się 20%-30% kupowanego pokarmu, ale jeszcze 2/3 z tego nadaje się do spożycia. 
Natomiast nasz kraj znajduje się na 5 miejscu wśród krajów w Unii Europejskiej, które marnują 
najwięcej żywności, przez to, że Polacy wyrzucają rocznie 9 milionów ton jedzenia. Na szczęście na 
świecie istnieją organizacje, które zajmują się rozdawaniem ubogim pokarmu z krótkim terminem 
przydatności. W ten sposób część tej żywności, zamiast trafć na śmietnik, trafa do potrzebujących.

Ludzie kupują więcej, niż potrzebują 

Dlaczego ludzie kupują zbędne rzeczy? Sprawdzimy to na waszym przykładzie. Oto mały 
test: Jesteś jedyną osobą wśród swoich znajomych i rodziny, która nie ma dotykowego telefonu. Jak
się zachowujesz? 

a) Wstydzisz się lub kupujesz nowy telefon 

b) Nie przejmujesz się 

Zapewne każdy z nas wybrałby odpowiedzieć a. Dlaczego? Żyjemy w świecie, w którym każdy chce 
być na czasie, czyli cool i trendy. Przyczyniają się do tego kuszące slogany reklamowe. Częste 
promocje, super oferty, kolorowe reklamy, marki powodują, że pragniemy za wszelką cenę mieć 
nowy produkty. A tym samym posiadanie staje się ważniejsze niż istnienie. Wiele osób kupuje 
zbędne rzeczy np.:15 milinów Brytyjczyków ma wagę kuchenną, którą użyło co najwyżej dwa razy.

Co będzie dalej? Czy można zacząć się bać? 



Połowa ludności na świecie wydaje niecałe dwa dolary dziennie, a prawie miliard osób na 
świecie cierpi z powodu niedożywienia. Zatem pomyśl nim wyrzucisz coś do kosza. Z raportu 
WBCSD wynika, że w 2030 roku, aby zaspokoić potrzeby konsumpcjonizmu, potrzebne będą 
ludziom zasoby naturalne z co najmniej jeszcze jednej planety. Brzmi nierealistycznie, ale problem 
jest poważny! 

W szkole

W naszej szkole nie zwraca się uwagi na rzeczy niematerialne. Chodzimy wszyscy jednakowo
ubrani - w mundurkach. Dzięki temu nie wyróżniamy się strojem. Nikt nie zwraca uwagi na to, kto 
ile ma pieniędzy, czy modnych gadżetów. Lubimy się za to, kim jesteśmy. 

Uczniowie naszej szkoły zaczynają lekcje o godzinie ósmej rano wspólną modlitwą, a zajęcia 
kończymy późnym popołudniem. Dzień mamy zapełniony lekcjami i kółkami zainteresowań, na 
których możemy rozwijać swoje pasje. Mamy zakaz używania telefonów komórkowych. Ktoś 
mógłby powiedzieć - „ale rygor!”, jednak uważam te wszystkie działania za bardzo pożyteczne! 
Jesteśmy mniej rozproszeni, a zaoszczędzone chwile spędzamy wspólnie z kolegami na rozmowach i
zabawach. Ważne, żeby spędzając tyle godzin poza domem, czuć się równie dobrze jak w nim. 
Ostatnio nasza szkoła przyłączyła się za pośrednictwem Caritas do pomocy uczniom ze szkoły w 
miejscowości Aleppo, którą niedawno nękała wojna. Zatem szkoła nie tylko daje nam wiedzę, ale 
uczy wrażliwości na potrzeby innych, uczy dobroci i miłości na bliźniego, co zaowocuje w naszym 
dorosłym życiu. 

Mam nadzieję, że mój reportaż skłoni nas do refeksji i ustrzeże przed znany polskim 
przysłowiem:,, Zastaw się, a postaw się”. 

Oto moja propozycja poetycka ilustrująca powyższy temat. 

Alicja Ludwichowska , Rozterki współczesnych 
Wada człeka to niewiedza. 
Potem tylko bieda, nędza. 

Konsumpcjonizm wiedz kolego 
to to, że widzisz swoje ego. J
est to bardzo ważna sprawa, 

kiedy tobą moda włada. 
Telefony i reklamy 

zaślepiają twoje gały. 
,,Mieć czy być?" zapytamy, 
a ty myślisz ,,Być jak damy. 

Być fajna, popularna. 
Nie mieć Nokii, no bo marna. 
Nie jest ważne zachowanie, 

tylko phone i modne ubranie. 
Na fejsie przyjaciół niepoliczalnych 
i nadużywać dóbr materialnych." 

Ja ci radzę przyjacielu, 
Lepiej żyć jak w PRL-u! 


