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Od redakcji
Szanowne Dzieci, Młodzież oraz ich Opiekunowie i Nauczyciele!
Oddaję w Wasze ręce pierwszy numer wyjątkowego czasopisma, którego
celem jest uczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Spytacie
co to jest? To taki rozwój cywilizacyjny, który nie niszczy środowiska
naturalnego. Zakłada również, że ta ochrona środowiska nie będzie
kosztowała więcej, niż człowiek mógłby zyskać. To inteligentne sposoby
na to, by wykorzystywać dostępne nam surowce tak, żeby można z nich
korzystać jak najdłużej, wyprodukować przedmioty trwałe i zaspokajające
potrzeby wielu osób.
Nasza redakcja wydaje już podobne pismo dla dorosłych, pracujących
w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, studentów, naukowców. Tytuł
tego czasopisma to Logistyka Odzysku. Logistyka, która jest nieodzownym
elementem naszego codziennego życia. MiniLO, czyli mini logistyk zajmujący
się odzyskiem, i jego towarzyszka Aniela, będą mieli za zadanie kształcić
takich logistyków – sprawnych organizatorów przepływów surowców
wtórnych od najmłodszych lat. Mamy nadzieję przekonać Was, że to,
co z takim trudem przychodzi dorosłym, nie jest niczym nadzwyczajnym,
jeśli będzie się dbać o środowisko od najmłodszych lat. Wiele z naszych
pozycji kierujemy do nauczycieli. Wierzymy bowiem, że będziecie nas Państwo
wspierać w kształtowaniu społeczeństwa recyklingu, którego opoką
jest nowe pokolenie Polaków.
Realizując te wszystkie szczytne cele, mamy nadzieję,
że będziecie się dobrze bawić, uczestnicząc w naszych konkursach,
spotkaniach, zabawach. Być może zawitamy na Waszej lekcji ekologii?
Czekamy na zaproszenia!

Legenda

Miłej lektury!
dr Katarzyna Michniewska
Redaktor Naczelny czasopisma MiniLO&Aniela
P.S. Drukujemy na papierze z recyklingu 
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woda
Wodne bogactwo… {4]
Zakręć kran! {6]

żywność
Jedz rzeżuchę i ciesz się zdrowiem! {8]

energia
Potęga wody {9]

powietrze
Oddychaj swobodnie {10]

świadoma
konsumpcja
Ekologiczne porady {12]

klub nauczyciela
Klub EkoEdukatora – dołącz do nas {14]
Upcykling – drugie życie odpadów {15]
Jak z odpadami radzi sobie Misia
Segregowalnisia? – scenariusz zajęć {23]

odpady
Jak to jest z odpadami? {28]
Źródło EKOKARTY WODA str. 19-22:
THE EARTH-FRIENDLY HOUSE. A Quiz Deck on Green
Home Essentials. Knowledge cards. Catalog number
K250, Pomagranate Communications, INC.
WATER. An Environmental Quiz Deck. Knowledge
cards. Catalog number SC0114, Pomagranate
Communications, INC.
SAVE THE PLANET. Knowledge cards. Catalog number
SC0109, Pomagranate Communications, INC.
K. McKay & J. Bonnin, Ekologiczne dzieciaki, 100
rzeczy, które możesz zrobić by ocalić planetę, National
Geographic,
Encyklopedia PWN, www.artistandpolarbear.com,
www.rme.cbr.net.pl, www.forsal.pl,
www.klimatdlaziemi.pl, www.wikipedia.org
www.zoo.zamosc.pl,
www.delfin-butelkonosy.zwierzeta.ekologia.pl,
www.foxkomp.pl, www.ekooszczedni.pl,
www.e-planner.pl, www.jednostki-miary.pl,
www.jednostek-miary.info, www.zmianynaziemi.pl,
www.imaginarium.org.pl
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polecamy
Budujemy szkołę w Ghanie… {27]
Kreatywny rozwój

– co jest bezpieczne dla naszych dzieci? {30]

Św. Franciszek z Asyżu – patron ekologów {32]
Dla poszanowania środowiska…

– rozmowa z Mirą Stanisławską-Meysztowicz {34]

Ekowycieczki Saguaro – duma stanu Arizona {37]
Ekopoliglota Języki są nam nieobce! {38]
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woda

WODNE

bogactwo…

„Wodo, nie masz smaku, ani koloru, ani zapachu,
nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając
ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia, jesteś
samym życiem... Jesteś największym bogactwem,
jakie istnieje na świecie.”
Antoine de Saint – Exupéry „Ziemia, planeta ludzi”.

Woda jest ogromnie cenna. Zaspokaja
potrzeby ludzi, wpływa na rozwój społeczeństwa
i gospodarki, nie da się jej niczym zastąpić.
Wodę możemy zaliczyć do substancji, które
najczęściej spotykamy na kuli ziemskiej.
Od czasów, kiedy na Ziemi żyły dinozaury
występuje ona w niezmiennej ilości.

Dostęp do zasobów wodnych

Prawie 97,2% światowych zasobów wodnych
to wody słone, które występują w morzach
i oceanach. Niespełna 3% ze wszystkich wód
występujących na Ziemi możemy zaliczyć do wód
słodkich, które wykorzystuje człowiek. Największa
ilość wody (2,3%) pochodzącej z zasobów wód
słodkich jest uwięziona w lodowcach. Pozostałe
jej fragmenty, czyli 0,5%, są zmagazynowane
w wodach podziemnych, powierzchniowych,
glebie i powietrzu. Zauważono, że dostęp
do zasobów wody przeznaczonej do picia,
do celów przemysłowych, rolniczych, sanitarnych
czy rekreacyjnych staje się coraz trudniejszy.
Między innymi przyczynia się do tego ciągły
wzrost liczby ludności powodujący zwiększenie
zapotrzebowania na wodę oraz zmiany klimatu,
które nasilają występowanie susz i zmieniają
rozkład zasobów wodnych na wielu obszarach.

Obieg wody

Krążenie wody w przyrodzie jest cyklem
zamkniętym. Pod wpływem ciepła słonecznego
powierzchnia mórz i oceanów paruje. Woda
zmienia swój stan skupienia i masy pary wodnej
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Niespełna 3% ze wszystkich wód
występujących na Ziemi możemy
zaliczyć do wód słodkich, które
wykorzystuje człowiek.

mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie
dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie
pary wodnej do postaci małych kropelek.
Te grupują się w widoczne skupienia - chmury.
W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach
powietrza zawierającego parę wodną, powstają
mgły. Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się
nad powierzchnią lądów, mórz i oceanów.
W określonych warunkach drobniutkie kropelki
łączą się ze sobą w większe krople i opadają
na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad. Opady
atmosferyczne wchłaniane są przez Ziemię
i gromadzone w postaci wód gruntowych.
W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają
się na powierzchnię. Tak powstają źródła. Z nich
biorą początek strumyki, które łączą się ze sobą
w większe strumienie i rzeki, uchodząc
do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się
obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się
od nowa…
JW

ŚNIEG
PAROWANIE

DESZCZ

JEZIORA
RZEKI
WODY GRUNTOWE

OCEAN

Ciekawe
odkrycie…
Pochodzący z Japonii doktor
Masaru Emoto bada wodę, która znajduje
się w ludzkim ciele, w środowisku człowieka
oraz na powierzchni Ziemi. Doktor Emoto
zaobserwował, że woda reaguje na nasze
myśli i słowa. Ponadto udowodnił swoje
przypuszczenia przedstawiając je za pomocą
obrazu. W zależności od słów, które były
kierowane do wody, po jej zamrożeniu
kryształki przybierają różne kształty. Próbki
wody, które poddano działaniu pozytywnych
słów, myśli lub obrazów (jak np. słowo
„dziękuję”) po zamrożeniu przybierały formy
pięknych kryształów. Przeciwieństwem
tego doświadczenia było wystawienie
wody na działanie negatywnych słów,
obrazów i emocji. Otrzymały one wówczas
nieatrakcyjny wygląd. Obraz uzyskano dzięki
zamrożeniu próbki wody w temperaturze
-5⁰C i umieszczeniu jej w mikroskopie
o powiększeniu co najmniej 400-krotnym.
Wynikiem doświadczenia jest udowodnienie
tego, że woda posiada w swojej strukturze
właściwość zapisywania zarówno obrazów,
myśli jak i słów.

Rozwiąż krzyżówkę
Hasło prześlij na e-mail:

r e d a kc j a @ m m c o n s u l t i n g .w aw. p l
Kto pierwszy ten lepszy! Dane zwycięzcy opublikujemy
w kolejnym numerze. Zwycięzca otrzyma drobny upominek,
związany z ochroną środowiska.

Litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
1. Woda potrzebna jest do…
2. Jedna z geosfer, ogół wody na Ziemi.
3. Rodzaj zbiornika wodnego, służącego do hodowli ryb.
4. Urządzenie do oczyszczania wody.
5. W
 olno płynąca masa lodu powstałego
z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu.
6. Najdłuższa rzeka w Polsce.
1
2
3
4
5
6

Źródło:
www.biznesiekologia.pl, www.wszechnicagospodarcza.org.pl,
www.wikipedia.org,
J. Atkins, Water Everywhere,
W. Chełmicki, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona,
E. Płytka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska.
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woda

Zakręć
kran!
Europejczyk zużywa średnio
w ciągu doby ok. 200-300 l wody,
co odpowiada pojemności 2 wanien.
Tymczasem mieszkaniec Mozambiku
w Afryce mniej niż 10 l�. To tyle,
ile jednorazowo zużywasz
na spłukanie toalety.
Wyobraź sobie życie bez wody. Widząc obraz
rozległych mórz i oceanów, czujemy się spokojni.
Tymczasem aż 70% to woda słona, której
nie można wykorzystywać do picia czy kąpieli.
Jedynie niewielka część zasobów wody słodkiej jest
dla nas dostępna. Wody nie da się zastąpić żadnym
innym płynem. Możemy przeżyć bez niej tylko
kilka dni. Dziś jeszcze jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji i nie musimy się martwić
o dostęp do niej. Z każdą dekadą ilość wody
możliwej do wykorzystania zmniejsza się.
Jeśli nie zmienimy swoich przyzwyczajeń,
już całkiem niedługo może stać się ona towarem
deficytowym.
Marnujemy wodę każdego dnia bez zastanowienia
i z przyzwyczajenia wykonując codzienne
czynności. Warto już dziś uświadomić sobie,
jak wiele możemy zrobić dla siebie i środowiska,
nic przy tym nie tracąc. Wprowadzenie
drobnych zmian wiąże się przy tym z dużymi
oszczędnościami, bo przecież woda kosztuje.
Wstawienie prania dopiero, gdy pralka jest pełna,
czy korzystanie ze zmywarki zamiast mycia naczyń
ręcznie - pozwala nam oszczędzać pieniądze,
a czas, który tym samym zyskujemy możemy
przeznaczyć na przyjemności.
Warto również zakręcać kran podczas mycia zębów.
W 4-osobowej rodzinie, w której każdy myje zęby
przynajmniej 2 razy dziennie po 2 minuty i nikt
nie zakręca kranu, marnuje się dziennie 192 litry
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Karolina Kulicka
Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku

wody, a miesięcznie prawie 6 tysięcy litrów wody.
Zakładając, że z kranu leci woda zmieszana
(pół na pół: zimna z ciepłą), miesięcznie rodzina
traci ok. 66 zł, a rocznie prawie 800 zł�.
Zakręcanie kranu opłaca się.
Wprowadzając w domu tylko drobne zmiany,
można znacząco odciążyć swój budżet,
a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć np.
na kurs językowy dziecka, zakup karnetu na basen
czy zajęcia fitness.
� Wg danych ONZ www.un.org/waterforlifedecade/
human_right_to_water.shtml
� Przy obliczeniach wzięto pod uwagę: średni wypływ wody
z baterii umywalkowej - 12 litrów na minutę, cenę 1 m³ zimnej
wody w Warszawie i okolicach - ok. 10 zł i ciepłej - ok. 12 zł.

woda

Oszczędzaj wodę
nawet podczas mycia zębów!
Zobacz jak to robi MiniLO
a jak Aniela? Wybierz właściwy
sposób postępowania.

MINILO & ANIEL A nr 01/2013
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żywność

Jedz rzeżuchę

Jak rozpocząć
uprawę rzeżuchy
w domu?

i ciesz się zdrowiem!

Wystarczą: naczynie ok. 1 cm wysokości,
wata lub gaza, nasiona rzeżuchy.

Koniec zimy sprzyja wyczerpaniu
organizmu. Brak słońca i zła dieta
powodują, że jesteśmy zmęczeni,
brakuje nam siły i energii. Co zrobić,
aby to zmienić? Trzeba ćwiczyć
i zdrowo się odżywiać. Aktywność
fizyczna nie powinna sprawiać nam
problemu. Z właściwym odżywianiem
może być kłopot.
Warzywa, które dostępne są w sklepach wraz
z nadejściem wiosny, nazywamy nowalijkami.
Trzeba przyznać, że jemy je z dużą przyjemnością.
Niestety, specjaliści zajmujący się zdrowym
żywieniem informują, że warzywa te mogą
zawierać w sobie niebezpieczne związki chemiczne.
Zaliczamy do nich: środki ochrony roślin, metale
ciężkie, substancje i środki wspomagające
wzrost oraz piękny wygląd roślin. Jak możemy
urozmaicić naszą dietę w świeże warzywa, które
nie zaszkodzą naszemu zdrowiu? Z pomocą może
przyjść domowa uprawa rzeżuchy. Ta niewielka
roślina zawiera w sobie wiele witamin i minerałów.
Można ją bez problemu wyhodować we własnym
domu.

1 .W naczyniu ułóż watę lub gazik
i nalej wody do ¾ wysokości naczynia.
2. Wyjmij nasiona z opakowania
i zasiej na całej powierzchni
przygotowanego naczynia.
3 .Odstaw w jasne i ciepłe
miejsce. Pamiętaj
o podlewaniu!

Uprawa rzeżuchy:

•	Nie szkodzi środowisku.
•	Nie potrzebuje stosowania żadnych nawozów,
chemicznych środków ochrony roślin ani
substancji, które umożliwiają zachowanie jej
świeżości podczas długiego przechowywania.
•	Jest tania i nie wymaga dużego nakładu pracy.
Wystarczy ją tylko zasiać i nie zapominać o jej
podlewaniu.
•	Kiedy masz na nią ochotę, nie musisz wychodzić
z domu. Wystarczy tylko, że sięgniesz ręką na
parapet.
•	Jest ekologiczna. Transport innych warzyw
powoduje zanieczyszczenie powietrza, ponieważ
spaliny samochodowe wydzielają do atmosfery
niebezpieczne substancje.
JW

Źródło:
www.ekoquchnia.pl, www.kochamwies.pl,
D. Łuczycka i inni, Wpływ światła LED na wzrost Pieprzycy siewnej
(Lepidium sativum), Inżynieria rolnicza.

Spożywanie
rzeżuchy poprawia
samopoczucie.

Warzywo szybko rośnie.
Jest gotowe do spożycia
po ok. 7 dniach.
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Ma właściwości
odtruwające organizm.

Ma w sobie tyle
samo witaminy C,
co cytryna.

Wpływa
korzystanie
na urodę.

energia

Potęga wody
Wodę można wykorzystać
na wiele sposobów. Jednym
z nich jest wytwarzanie energii
w elektrowniach wodnych. Działanie
ich polega na zamianie energii
spadku lub przepływu wody
w energię elektryczną. Wykorzystuje
się do tego turbiny wodne, które
za pomocą łopat wirnika, jak silnik
przetwarzają energię mechaniczną
wody na ruch obrotowy.

Z kart historii…

Od wieków ludzie z różnych części Świata
wykorzystywali energię wodną do napędzania
młynów, tartaków, kuźni i innych zakładów
przemysłowych. Jeszcze 30 lat temu sądzono,
że elektrownie wodne wywołują najmniejszy
wpływ na środowisko naturalne. Teraz
do najbardziej proekologicznych sposobów
uzyskania energii należy wykorzystywanie
baterii słonecznych i źródeł geotermalnych.
Jakie zatem są zalety, a jakie wady elektrowni
wodnych? Zapasy węgla kamiennego, ropy
naftowej i gazu ziemnego, czyli surowców
potrzebnych do wytworzenia energii elektrycznej,
kończą się. Dlatego tak ważne jest korzystanie
z zastępczych źródeł energii np. energii wodnej.
Trzeba jednak pamiętać, że wybudowanie
elektrowni nie zwalnia nas z tego, aby oszczędzać
energię i dbać o środowisko.
JW

Zalety elektrowni wodnych:
•	są źródłem energii, której powstanie jest 8 razy
tańsze w porównaniu do tradycyjnych elektrowni,
•	ich działanie nie emituje do powietrza
szkodliwych substancji,
•	zbiorniki retencyjne, które są elementem
elektrowni wodnej mogą służyć zabezpieczeniu
przeciwpowodziowemu oraz stanowić źródło
zaopatrzenia w wodę w okresach jej niedoboru,
•	zbiorniki mogą także pełnić funkcję rekreacyjną,
umożliwiając uprawianie różnych sportów
wodnych.

Wady elektrowni wodnej:
• duży koszt powstania elektrowni,
•	zły wpływ na środowisko życia roślin i zwierząt,
które dotychczas mieszkały w spokojnie
płynącym cieku wodnym,
•	zajęcie dużych obszarów leśnych, rolniczych czy
mieszkalnych pod budowę zbiornika,
•	ludność zamieszkująca tereny przeznaczone
pod budowę musi zostać przesiedlona - takie
działanie spowodowane jest potrzebą uzyskania
wysokiego poziomu wody,
•	jej uszkodzenie grozi powstaniem katastrofy
ekologicznej.

Źródło:
www.pwszprzemysl.edu.pl, www.energiaodnawialna.net,
www.ekologiczne.info.pl
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powietrze

Oddychaj
		swobodnie
Otaczające nas powietrze jest czymś tak oczywistym,
że zazwyczaj nie zwracamy na nie uwagi. A przecież
nasze życie zależy od powietrza, którego potrzebujemy
do oddychania.

Niestety, w naszym otoczeniu jest coraz więcej
zanieczyszczeń. W atmosferze wzrasta stężenie
dwutlenku węgla, pyłów i innych związków, które
negatywnie wpływają na nasz układ oddechowy,
podrażniają krtań i oczy. Mogą też wywoływać
bezsenność, alergie, bóle głowy i ogólne złe
samopoczucie.
Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń
powietrza są:
•	czynne wulkany, z których wydobywają się m.in.
popioły wulkaniczne i gazy (CO�, SO�, H�S i inne)¹;
•	pożary lasów, sawann i stepów
(emisja CO�, CO i pyłu);
•	bagna wydzielające m.in. CH�, CO�, H�S, NH�;
•	gleby i skały ulegające erozji, burze piaskowe
(globalnie do 700 milionów ton pyłów na rok);
•	rośliny, które produkują pyłki roślinne.
Antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza,
czyli spowodowane przez działalność człowieka,
pochodzą z wielu źródeł. Są to np. dymy z kominów
domów i fabryk, spaliny samochodowe, rolnictwo,
spalanie węgla, ropy i gazu w elektrociepłowniach,
górnictwo czy składowanie odpadów. Często
te dodatkowe zanieczyszczenia osiągają wysokie,
szkodliwe koncentracje w danym miejscu
czy regionie. I tak na przykład zawartość CO�
w atmosferze maleje nad dużymi zbiornikami
wodnymi i dużymi obszarami roślinności, rośnie
zaś w rejonach uprzemysłowionych (duże miasta).
¹ Objaśnienia skrótów chemicznych:
CO� – dwutlenek węgla, CO – tlenek węgla (czad), SO� – dwutlenek siarki,
H�S – siarkowodór, CH� – metan, NH� – amoniak, NO× – tlenki azotu.
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Główne skutki zanieczyszczeń powietrza

Kwaśne deszcze, spowodowane dużym stężeniem
SO� i NO× w powietrzu, powodują zakwaszenie
gleby, rzek i jezior, dewastację (niszczenie) flory
i zagrożenia dla zwierząt. Uszkadzają
też konstrukcje stalowe i budynki.
Smog jest to zanieczyszczone powietrze,
zawierające duże stężenia pyłów zawieszonych
i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie
przemysł i transport.
Dziura ozonowa jest wywołana spadkiem
zawartości ozonu (O�) na wysokości 15-20 km
w stratosferze atmosfery ziemskiej. Największy
wpływ na powiększanie się dziury ozonowej mają
freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów
alifatycznych) oraz halony i tlenki azotu.
Zwiększenie efektu cieplarnianego - naturalnego
zjawiska zachodzącego w atmosferze Ziemi.
Efekt wywołują gazy zwane cieplarnianymi
(lub szklarniowymi), które ograniczają
wypromieniowanie ciepła powierzchni Ziemi
i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni
kosmicznej.

Zadbaj o czyste powietrze

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia
na Ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny.
Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji i budowy
kolejnych fabryk czy zakładów przemysłowych,
nasze powietrze staje się coraz bardziej zanie
czyszczone. Wprowadzenie kilku dobrych
zwyczajów do naszego codziennego życia pomoże
nam zadbać o czystsze powietrze.

powietrze

Co możemy zrobić?
Rośliny pochłaniają wiele zanieczyszczeń,
dlatego są świetnym sprzymierzeńcem
człowieka w walce o czyste powietrze.
Gęsta roślinność tłumi także hałas (tzw.
zanieczyszczenia akustyczne), dlatego
w mieście sadzi się wiele drzew i krzewów.
Warto więc dbać o kwiaty w naszych
domach, a także sadzić rośliny na działce.
Dojeżdżając do pracy warto skorzystać
z transportu publicznego. Wybierając
autobus, tramwaj, pociąg lub metro
mniej szkodzimy powietrzu niż jeżdżąc
samochodem, a także zyskujemy czas
na przeczytanie książki czy gazety.
Często też jesteśmy szybciej w pracy
i nie tracimy czasu stojąc w korkach.
Decydując się na jazdę samochodem
do pracy organizujmy się w kilka osób,
by ograniczyć liczbę aut, a tym samym
spalin.
Warto też rozważyć możliwość
rezygnacji z samochodu na rzecz
roweru. Taka zamiana nie tylko wpłynie
pozytywnie na nasze zdrowie, ale także
zapobiegnie wyemitowaniu do powietrza
porcji spalin.
Im jest cieplej, tym lepsze warunki
do rozwoju mają roztocza, wywołujące
reakcje alergiczne. Postaraj się przykręcić
w domu kaloryfer. Zapobiegniesz
rozwojowi alergii i zmniejszysz emisję
gazów cieplarnianych.
Hałas też jest zanieczyszczeniem
powietrza. Wpływa negatywnie na nasze
samopoczucie, wywołuje zmęczenie
organizmu, bóle głowy, irytację. Hałasu
nie lubią również zwierzęta, dlatego
jeśli chcesz usłyszeć śpiew ptaków
czy podpatrzeć pasące się sarny, nie
nastawiaj głośno radia czy odtwarzacza.
Pamiętaj, że spalanie odpadów jest bardzo
szkodliwe, a także niezgodne z prawem.
Nie należy wrzucać do pieca takich odpadów jak:
meble, torby foliowe, plastikowe butelki, styropian,
gąbki, kable, opony i dętki. W trakcie powolnego
spalania w niskich temperaturach
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(o wiele niższych niż w zakładach unieszkodliwiania
odpadów) wytwarzają się trujące, toksyczne
gazy, które później z deszczem opadają na ziemię
i przedostają się do wody, a z nią do naszego
KK
organizmu.

Wystarczy 1 kilogram spalonych
butelek, folii itp. żeby wytworzyć
aż 280 litrów gazowego
chlorowodoru, który z parą wodną
tworzy kwas solny
– element kwaśnych deszczy.

Ciekawostki:

•	Pokonanie samochodem odległości 15 km do pracy
i z powrotem oznacza emisję 5 kg dwutlenku węgla. Tyle
samo CO� średniej wielkości sosna pochłania przez rok!
•	W USA większość kierowców na autostradach jeździ
pojedynczo. Dlatego wydzielono specjalny pas ruchu,
którym mogą jechać tylko auta, w których jest więcej
niż jedna osoba, tzw. carpool lane (pas dla aut).
•	Tej zimy już w 12 miasteczkach i wioskach w Szwajcarii
radni przegłosowali zakaz poruszania się samochodami
spalinowymi, gdyż za luksus uznano ciszę i czyste
powietrze.
•	Cząsteczki powietrza umożliwiają rozchodzenie się
dźwięków. Tam gdzie nie ma powietrza,
np. w kosmosie, panuje kompletna cisza.
•	Powietrze w pomieszczeniach może być niekiedy nawet
12 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.
Obecność roślin w pomieszczeniach działa jak naturalny
filtr i wspiera proces oczyszczania się powietrza.
•	Najdłużej bez powietrza potrafi wytrzymać kaszalot
– aż do 90 minut.
•	Aż ²⁄ � mieszkańców miast na Ziemi oddycha powietrzem
zawierającym smog.

Źródło: 
www.wikipedia.org, www.przyjacielenatury.pl,
www.wiedza.ekologia.pl, www.euractiv.pl,
Ewa Pyłka-Gutowaska Ekologia z ochroną środowiska
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świadoma konsumpcja

Ekologiczne
porady
Na co warto zwrócić uwagę
podczas robienia zakupów?

Zrób ekologiczną
torbę z koszulki!

1
1
Zabierz na zakupy torbę wielokrotnego użytku.
Wyprodukowanie jednorazowej reklamówki trwa
1 sekundę. Używa się jej ok. 25 minut, a czas
potrzebny na jej rozkład to nawet 450 lat.

2


Zwróć uwagę na wielkość opakowania.
Wybieraj produkty bez zbędnego opakowania.
Wybieraj te produkty, które są pakowane w jak
najmniejsze pudełko. Postępując w ten sposób
unikniesz powstania dużych ilości odpadów.

3
Czytaj etykiety.
Możesz z nich dowiedzieć się, z jakiego kraju
pochodzi dany produkt oraz znaleźć informację
o składnikach, na które możesz być uczulony.

12

2

3

Wystarczą: niepotrzebna koszulka, nożyczki,
igła z nitką, dodatkowe elementy do ozdoby
torby.
1. Koszulkę rozłóż na płasko na stole, obetnij
jej rękawy oraz wytnij większy otwór przy
szwie wokół szyi, aby utworzyć uszy torby.
2. Odwróć koszulkę na lewą stronę
i zszyj jej dół.
3. Odwróć na prawą stronę i według uznania
doszyj dodatkowe elementy do ozdoby.
Torba gotowa!
JW
Źródło:
www.torun.lasy.gov.pl
M. Huma, M. Krzystkiewicz, Poradnik kupuj odpowiedzialnie
twoje pieniądze kształtują świat. Poradnik dla szkół
ponadpodstawowych.

świadoma konsumpcja

Mamo, mamo
kup mi misia.
Spójrz,
jest przeceniony.

Ale super!

1

Mam dużo maskotek.
Bardziej potrzebuję
pojemnika na przybory
szkolne. Już wiem,
jak go przygotuję.

Minilo przypomina sobie,
że w domu ma już dużo
podobnych zabawek.
2

3

Później… w domu.

Mądra decyzja!
Kupując kolejne
przedmioty zużywamy
zasoby naturalne.

4
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klub nauczyciela

Klub EkoEdukatora
- dołącz do nas

Buduj z nami
bazę materiałów
edukacyjnych
z zakresu ochrony
środowiska.
To my tworzymy
lepsze jutro!

Klub dedykowany jest osobom zainteresowanym
edukacją ekologiczną, pracującym z dziećmi
i młodzieżą. Powołany został przez firmę
M&M Consulting, zajmującą się doradztwem
w ochronie środowiska. Członkiem Klubu może
zostać pracownik szkoły, świetlicy, domu kultury,
domu dziecka i innych placówek oświatowowychowawczych, który posiada uprawnienia
pedagogiczne. W Klubie wychodzimy naprzeciw
potrzebom nauczycieli
udostępniając nowoczesną
bazę materiałów
i organizując konkursy.

Zapraszamy również do wzięcia udziału
w szkoleniach i konferencjach, gdzie każdy
uczestnik zapozna się z najnowszymi trendami
w kształceniu dzieci i młodzieży, podniesie swoją
wiedzę na temat edukacji ekologicznej oraz
wzbogaci swój warsztat pedagogiczny. Udział
w wydarzeniach organizowanych w ramach Klubu
EkoEdukatora to idealna okazja do wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania nowych
znajomości i organizacji wspólnych przedsięwzięć
edukacyjnych.
Dzięki wspólnej pasji EkoEdukatorów nauka
staje się przygodą!

Więcej informacji udziela:
Jolanta Osiak

tel. 519 184 340
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Upcykling
drugie życie
odpadów

Upcykling polega na przekształceniu
niepotrzebnego, niechcianego odpadu
w przedmiot o nowej wartości
użytkowej lub estetycznej. Koncepcja
zyskała dużą popularność i wywołała
niemałą rewolucję w społeczeństwie.
Tworzenie nowych przedmiotów z odpadów staje
się pasją coraz większej grupy osób, nie tylko
ekologów. Idea upcyklingu znana jest projektantom
mody, mebli, artystom i twórcom sztuki użytkowej.
Czemu staje się coraz popularniejsza? Głównym
powodem rozpowszechnienia się upcyklingu jest
rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Powtórne użycie rzeczy prowadzi do ograniczenia
masy odpadów składowanych na wysypiskach,
redukcji zużycia wody, energii i zasobów
potrzebnych do wytworzenia nowego przedmiotu
oraz zmniejszenia naszego wpływu na zmiany
klimatu. Ponadto wykorzystując powtórnie odpady
i wytwarzając z nich rzeczy do zaspokojenia
własnych potrzeb - oszczędzamy pieniądze,
co pozytywnie wpływa na budżet domowy.
Konsumenci dostrzegają pozytywny wpływ
upcyklingu na środowisko oraz jego innowacyjność.
Ich uwagę przyciąga atrakcyjny design, unikalność
i funkcjonalność przedmiotów. Wybierając meble,
biżuterię i inne rzeczy z upcyklingu, przyczyniają
się do rozwoju wielu firm przekształcających
odpady. Dla wielu osób taka działalność to przykład
strategii „win-win” – biznes przynosi dochody,
a przy okazji nie zanieczyszcza środowiska w takim
stopniu, jak normalny proces produkcyjny.
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Z ideą upcyklingu wybraliśmy się do Szkoły
Podstawowej Nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
na warszawskim Tarchominie. Uczestnicy zajęć
przestali postrzegać plastikowe pojemniki, stare
gazety, czasopisma, papierowe skrawki oraz
kartony po mleku jako odpady. Wymienione
rzeczy straciły przydatność do wykorzystywania
zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, ale
zyskały możliwość użycia w dowolny, wymyślony
przez dzieci sposób. Uczniowie nadali zużytym,
niepotrzebnym przedmiotom nowe funkcje,
przedłużając tym samym ich „życie”. Z punktu
widzenia ekologii właśnie wydłużenie czasu
użytkowania jest jednym z najważniejszych
celów upcyklingu.
Prezentujemy naszą fotorelację z warsztatów
upcyklingu!
KK

Źródło:
www.domoplus.pl, www.upcyclemagazine.com,
www.upcycling.co.uk,
Wang Jennifer One man’s trash. Entrepreneur.
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Szkoła
Podstawowa
Nr 257

im. prof. Mariana Falskiego
na warszawskim Tarchominie

styczeń 2013

Kreatywne sposoby na odpady
- uczniowie podczas pracy

Uczennice
w strojach
wykonanych
z niepotrzebnych
plakatów

16

Plastikowe pudełko
stało się elementem
stworków, kwiatków…
i telefonem

klub nauczyciela

Portfel z ka
po mleku rtonu

Skarbonka

Pot

od p a
z
k
wore

Meduza
z odpadów

Edukacja poprzez zabawę
- uczniowie dzięki ciekawym warsztatom
zaznajomili się z problemem nadmiernej
ilości odpadów w środowisku
MINILO & ANIEL A nr 01/2013
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WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
Nie jest Ci obojętny los środowiska. Obserwujesz świat i widzisz,
jak dużo odpadów produkują niektóre firmy?
A może słyszałeś o ciekawej akcji edukacyjnej?
Podziel się tym z nami.

Wytypuj EKO-HIT i EKO-KICZ.

EKO-HIT

EKO-KICZ

Produkt lub usługa
najbardziej
przyjazna środowisku

Produkt lub usługa
najmniej
przyjazna środowisku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
3 statuetki dla EKO-HITów zostaną wręczone

18.06.2013 r.

w trakcie III edycji Międzynarodowej
Konferencji Logistyka Odzysku.

Wejdź na stronę www.facebook.com/efektywnysurowcowo
lub na stronę www.efektywnysurowcowo.pl/zgloszenie
i prześlij nam swoją propozycję w formie wiadomości, zawierającą opis oraz zdjęcia lub film.
Twoje propozycje przekażemy kapitule konkursu, która wytypuje najbardziej proekologiczny
produkt lub usługę. Zwycięska firma otrzyma tytuł „Najefektywniejszego Surowcowo
Przedsiębiorcy roku 2012”. Każdy, kto weźmie udział w konkursie, otrzyma numer czasopisma
edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela w wersji pdf.

Szczegóły na temat konkursu:

www.efektywnysurowcowo.pl
ORGANIZATOR

PATRONAT

Weź udział konkursie
na wykonanie statuetki

z makulatury opartej o wizerunek logotypu
„Przedsiębiorcy efektywnego surowcowo”.
Więcej informacji:
www.efektywnysurowcowo/statuetka

W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt:
Ewelina Melon, tel. 512 108 434, szkolenia@ekocykl.org

EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

Ile ludzi umiera co roku na świecie
z powodu zanieczyszczenia wody oraz
złych warunków sanitarnych
i higienicznych?

Ile procent ciała dorosłego człowieka
(w przybliżeniu) może składać się z wody?

kwartalnik edukacji ekologicznej

kwartalnik edukacji ekologicznej

EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

Jaki jest skład chemiczny
tzw. „ciężkiej wody”?

Które z poniższych zdarzeń
powoduje tsunami?

a) H�O
b) H�O�
c) �H�O
d) D�O

a) trzęsienie ziemi
b) obsunięcie się ziemi
c) wpływy meteorytu
d) wszystkie powyższe odpowiedzi
są prawidłowe

kwartalnik edukacji ekologicznej

kwartalnik edukacji ekologicznej

EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

Ile aktywnych gejzerów
(w przybliżeniu) jest na świecie?

Prawda czy fałsz?

a) 1 000
b) 10 000
c) 100 000
d) 1 000 000

Odsalanie wody
jest praktyczną metodą
otrzymania słodkiej wody pitnej.

kwartalnik edukacji ekologicznej

kwartalnik edukacji ekologicznej

1

3

5

19

2

a) 20 do 35%
b) 35 do 50%
c) 50 do 65%
d) 65 do 80%

4

6

Odpowiedź c)

Odpowiedź

U przeciętnego mężczyzny jest to 60 - 65%,
natomiast u przeciętnej kobiety 50 - 60%.
Kości zawierają 22% wody, mózg 70%, krew 82%, a płuca
prawie 90%. Wszystkie komórki w ciele wypełnione są wodą.
Ciało człowieka potrzebuje regularnego dostarczania około
3 litrów wody dziennie w temperaturze pokojowej. Woda
jest potrzebna w organizmie m.in. do krążenia składników
odżywczych, płukania nerek, zachowania jędrności komórek
oraz amortyzowania stawów i organów. Ten cenny składnik
organizmu tracony jest poprzez pocenie się, oddychanie
oraz wydalany jest z moczem. W umiarkowanym klimacie
człowiek może przeżyć bez wody więcej niż 7 dni – o wiele
mniej, kiedy temperatura powietrza jest wysoka. Pierwszy
symptom odwodnienia to zmęczenie. Następnie przyspiesza
bicie serca, pojawia się ból i zawroty głowy, płytki oddech,
majaczenie, spuchnięcie języka, głuchota, niewyraźne
widzenie, nieświadomość, a na końcu śmierć.

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że 1,7 mln
ludzi umiera rocznie z powodu chorób wywołanych
zanieczyszczoną wodą. Większość z nich to dzieci
pochodzące z krajów rozwijających się, które umierają
z powodu biegunki, wywoływanej m.in. bakteriami
Eucherichia coli, Salmonella oraz przecinkowcem cholery.
Doustne nawodnienie czystą wodą i elektrolitami może
uratować większość z nich i to przy pomocy bardzo małego
nakładu finansowego. Dwie inne choroby wynikające
z zanieczyszczonej wody w krajach rozwijających się
to schistosomatoza, która zainfekowała ok. 200 mln ludzi
na świecie, oraz drakunkuloza, która zakaziła ok. 100 tys.
osób (głównie mieszkańców Sudanu). Oba schorzenia
wywoływane są przez pasożytnicze larwy. Zanieczyszczenie
wód gruntowych arsenem jest poważnym problemem
w Bangladeszu. Wywołał również zaniepokojenie
w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych. Trucizna
naturalnie występuje w skałach i glebie, skąd może przenikać
do wód gruntowych. Stała ekspozycja na niski poziom
arsenu powoduje m.in. raka skóry i płuc oraz nierakotwórcze
choroby skóry.

Odpowiedź d)

Odpowiedź d)

Tsunami, czasami błędnie nazywane „falą pływu”, może
być powodowane przez każde z wymienionych zdarzeń.
Terminu „fala pływu” nie powinniśmy używać w stosunku
do omawianego zjawiska, ponieważ tworzenie tsunami
nie ma związku z tworzeniem przypływów i odpływów.
Tsunami jest tworzone przez nagłe przemieszczenie się
dużych mas wody. Na otwartym oceanie wysokość tsunami
rzadko przekracza 0,91 metra powyżej zwykłego poziomu
wody. Ale kiedy fale docierają do płytkich wód, zwalniają
i rosną. W 1958 r. na Alasce odnotowano rekordową falę
tsunami, która osiągnęła wysokość ok. 518 metrów.
Przyczyną jej powstania było trzęsienie ziemi, które miało
miejsce w okolicy cieśniny Lituy Bay. Siła uderzenia tej
olbrzymiej fali zniszczyła całą strefę przybrzeżną cieśniny.
Większość typowych pacyficznych tsunami o wysokości
od 3 do 15 metrów powoduje głównie spustoszenia
w okolicach linii brzegowej.

D�O znany również jako tlenek deuteru. „Ciężka woda”
ma taką samą molekularną strukturę jak zwykła woda,
z wyjątkiem tego, że deuter zastępuje wodór. Deuter jest
izotopem wodoru, który składa się z protonu i neutronu
(atomy wodoru w normalnej wodzie nie mają neutronów).
Ciężka woda jest bardziej lepka niż zwykła, zamarza
i wrze w wyższych temperaturach. Jest też używana
w pewnych rodzajach reaktorów atomowych jako moderator
– substancja spowalniająca uwalnianie neutronów w podziale
atomowym. Reaktory te mogą generować substancje, które
ulegają podziałowi z prostych substancji aż do otrzymania
zubożonego uranu. Światowe władze dokładnie monitorują
działania prowadzone na terenie reaktorów, aby przeszkodzić
w rozprzestrzenianiu się broni atomowej. Deuter został
odkryty w 1932 roku przez amerykańskiego chemika Harolda
Urey’a. Dwa lata później otrzymał za to odkrycie nagrodę
Nobla.

Prawda

Odpowiedź a)

Żeglarze mają małe odsalacze do otrzymywania wody
słodkiej w ciągu długich podróży. Użycie na wysoką
skalę miejskich systemów odsalania jest szeroko
rozpowszechniane w niektórych częściach świata.
Odsalanie jest powszechne na przykład na środkowym
Wschodzie, gdzie woda gruntowa występuje rzadko
i jest droga. W Zatoce Tampa na Florydzie istnieją odsalające
systemy, które działają przy pomocy odwróconej osmozy.
System wsysa słoną wodę z zatoki i sól jest usuwana przez
membrany. Przy całej swojej możliwości produkuje się
w ten sposób ok. 94 litry słodkiej wody na dzień.

Aktywne gejzery są zjawiskiem wyjątkowym. Na świecie
istnieje ich mniej niż 1 000, a połowa z nich znajduje się
na terenie Parku Narodowego Yellowstone. Gejzery
występują rzadko, ponieważ formacje te, aby istnieć,
potrzebują obecności trzech geologicznych komponentów
jednocześnie. Należą do nich: wystarczająca ilość wód
podziemnych, zasoby ciepła geotermalnego i odpowiedni
rodzaj skały, która będzie oddzielała wodę i ciśnienie.
Na początku gorąca magma, znajdująca się pod skorupą
ziemską, ogrzewa wody podziemne. Powoduje to coraz
szersze pękanie skał w kierunku powierzchni.
Jeśli skała jest bogata w krzemionkę, tak jak ma to miejsce
w bardzo kwaśnych skałach Yellowstone, krzemionka
topi się i w konsekwencji zatyka szczeliny, powodując
początkowo wznoszenie się ponad miejscem ucisku wody,
a później pary. Powstałe ciśnienie jest wystarczające, żeby
odblokować zatamowane ujście w skałach i woda wystrzela
z gejzera. Wówczas proces po raz kolejny zaczyna się
od początku.
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Odpowiedź c)

Prawda

Woda morska zawiera 96,5% wody i 3,4% soli. Pozostała ilość
złożona jest z nierozpuszczalnej organicznej i nieorganicznej
materii. Zasolenie spada wraz z głębokością oraz wraz
z przybliżaniem się do równika. Najbardziej słona woda
na Ziemi występuje w Morzu Czerwonym oraz w Zatoce
Perskiej. W obu tych przypadkach obserwowany jest również
wysoki stopień parowania. Woda morska, w porównaniu
do wody słodkiej zamarza w niższych temperaturach i wrze
w wyższych.

Wiadomo, że zwierzęta zamieszkujące środowiska pustynne
są przystosowane do przyswajania wody wyłącznie
z pożywienia. Północnoafrykańska gazela dorkas (Gazella
dorcas) jest jednym z bardziej wytrzymałych gatunków,
które żyją na obrzeżach Sahary. Pobiera ona wodę
z kwiatów, strąków i liści akacjowych, a także innej
roślinności. Pozostałe gatunki, które posiadają podobne
przystosowanie, to antylopa południowoafrykańska
(Antidorcas marsupialis - tzw. antylopa skoczek)
i kanguroszczur (Bettongia penicillata) pochodzący
z Ameryki Południowozachodniej.
Pierwszym mieszkańcem pustyni, o którym myślimy, jest
z pewnością wielbłąd (Camelus). Zwierzę to nie jest w stanie
przeżyć bez picia wody, ale może bez niej wytrzymać długi
czas. Popularna opinia, że wielbłądy gromadzą wodę
w garbach, jest błędna. Garby są wypełnione tłuszczem.
Gdy zasoby wody są niewystarczające, zwierzę może
wytworzyć z niego energię i wodę.

Odpowiedź

Odpowiedź d)

Można się spotkać z różnymi opiniami na ten temat.
W mieście Cherrapunji w północno-wschodnich Indiach
w porze monsunowej średnio spada od 11 do 12 metrów
opadów rocznie. Między sierpniem 1860 a lipcem 1861
miejscowość ta była zalana przez ok. 25 metrów wody.
System retencyjny Cherrapunji jest nieskuteczny, więc rzadko
można tam spotkać wodę w trakcie pory suchej. Bardzo
możliwe, że w leżącym nieopodal Mawsynram odnotowano
jeszcze większą ilość deszczu, aczkolwiek nie ma pewności
co do tego, ponieważ systemy pomiarowe w tym rejonie są
jednostkami nieformalnymi.
Kolejny rekord zaobserwowano na hawajskiej wyspie
Kauai. W tym miejscu suma rocznych opadów wynosi
ok. 12 metrów. Ta olbrzymia ilość nie budzi żadnych
wątpliwości, ponieważ deszcz pada tam prawie każdego
dnia. Lloró w Kolumbii, leżące po stronie Andów od Pacyfiku,
może być kolejnym najbardziej mokrym miejscem na Ziemi
(ponad 13 metrów rocznie). Niestety nie mamy 100%
pewności, ponieważ w tym miejscu funkcjonuje nieoficjalny
system pomiarowy.

Góry lodowe zawierają ponad 80% słodkiej wody naszej
planety. Antarktyka posiada większość tych zasobów.
Jest ona przykryta powłoką lodową sięgającą ponad
2 kilometry. W przypadku gdy lód morski i lodowce topnieją,
słodka woda uwalniana jest do oceanu. Ma ona jednak
mniejszą gęstość od wody słonej. Może to wywołać
przerwę w cyrkulacji oceanicznej i wpłynąć na wymianę
ciepła między równikiem i biegunami, czyli przyczynić się
do gwałtownej zmiany klimatu. Golfsztrom jest ciepłym
północnoatlantyckim prądem, który umożliwia właściwe
zarządzania ciepłem na kuli ziemskiej. To dzięki niemu Anglia
i kraje skandynawskie zawdzięczają swój klimat. Jeśli ten
prąd zatokowy zaniknie, nastąpi spadek temperatur
w Europie o ok. 10°C.

Odpowiedź

Odpowiedź

Oczywiście, że pranie z pełnym załadunkiem. Jeśli musisz
uprać mniejszą ilość ubrań, dostosuj odpowiednią ilość
środków piorących i wody (użycie zbyt dużej ilości proszków
do prania zmniejsza wydajność).
Możesz używać środków piorących wolnych od fosforanów
(żaden proszek w płynie ich nie posiada) oraz zredukować
ilość samego detergentu. Dobrym rozwiązaniem jest
podwyższenie efektywności prania przez dodanie ½ filiżanki
sody oczyszczonej lub boraksu. Do płukania można użyć ½
filiżanki octu (naturalnego zmiękczacza), zamiast zwykle
stosowanych płynów do płukania. Alternatywą do używania
toksycznego wybielacza jest rozjaśnienie białych rzeczy
za pomocą działania promieni słonecznych. Ponadto na
uciążliwe plamy możemy nanieść niewielką ilość soku
z cytryny.

Zdecydowanie mniej wody zużywa prysznic. Szczególnie,
jeśli posiada specjalną końcówkę napowietrzającą wodę,
która powoduje mniejsze jej zużycie. Można przeprowadzić
eksperyment, np. wziąć prysznic z zatkanym odpływem
wody. Następnie zmierzyć głębokość wody po skończonym
myciu. Porównując tę głębokość do głębokości wody, która
została zużyta podczas kąpieli w wannie, można sprawdzić,
co się bardziej opłaca. Można zaoszczędzić ponad 24,4 tys.
litrów wody rocznie w przypadku, kiedy skrócimy mycie
pod prysznicem z 7 minut do 4 minut. Niektóre rodziny
kupują stoper i umieszczają go w odpowiednim miejscu
w łazience. Dzięki temu dokładnie wiedzą, kiedy upłynęły
4 minuty. Dobrym pomysłem jest skracanie czasu kąpieli
o ok. minutę tygodniowo do momentu, kiedy zostanie
określony optymalny dla danej osoby czas, z zachowaniem
higieny na odpowiednim poziomie. Skracając czas podczas
mycia można oszczędzić wiele energii, czasu i pieniędzy
potrzebnych do podgrzania wody. Dobrym rozwiązaniem
w oczekiwaniu na ciepłą wodę pod prysznicem może być
spuszczanie wody zimnej do przeznaczonego w tym celu
pojemnika i wykorzystanie jej ponownie.

EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

Prawda czy fałsz?

Jaka jest procentowa zawartość
soli w wodzie morskiej?

7

Niektóre zwierzęta mogą żyć
bez picia wody.

8

a) 0,034%
b) 0,34%
c) 3,4%
d) 34%

kwartalnik edukacji ekologicznej
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EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

Około ilu procent słodkiej wody naszej
planety gromadzą góry lodowe?

?

a) 20%
b) 40%
c) 60%
d) 80%

Jakie jest najbardziej
mokre miejsce na Ziemi?

9
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EKOKARTY WODA

EKOKARTY WODA

?

?

Mniej wody zużywasz biorąc
prysznic czy kąpiel?

Co jest bardziej efektywne: pranie
z pełnym czy z małym załadunkiem?

kwartalnik edukacji ekologicznej

kwartalnik edukacji ekologicznej
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Jak z odpadami radzi sobie
Misia Segregowalnisia?

Wykorzystaj
scenariusz

scenariusz zajęć

Realizacja scenariuszy podczas zajęć
edukacyjnych służy podnoszeniu
świadomości ekologicznej uczniów,
co pozytywnie wpływa na wzrost
świadomości ekologicznej ogółu
społeczeństwa. W tym numerze
publikujemy scenariusz zajęć
ze szczególnym zwróceniem uwagi
na selektywną zbiórkę odpadów.
W Polsce świadomość ekologiczna jest
niestety, wciąż na niskim poziomie.
W badaniach przeprowadzonych wśród osób
dorosłych w 2008 roku, w zakresie świadomości
ekologicznej Polaków�, grupa osób, którą można
nazwać proekologiczną, stanowi zaledwie
11% badanych. Są to osoby, które wykazują
relatywnie dużą wrażliwość ekologiczną.
W pytaniu o główne źródło wiedzy ekologicznej,
15% badanych wskazało na szkołę i uczelnię.
W roku 2012 już tylko zaledwie 7% ankietowanych
(34% osób, które się uczą)�. Jednak Polacy
zapytani o to, kto powinien dbać o postawy
i zachowania ekologiczne społeczeństwa, co trzeci
badany wskazał szkołę, a 31% odpowiedziało,
że „każdy indywidualnie”. Wyniki badań poziomu
świadomości ekologicznej dzieci również nie są
optymistyczne. Nauczyciele przyznali natomiast
w badaniach, że nie czują się wystarczająco
przygotowani do prowadzenia edukacji
ekologicznej. Jedynie 22% zdecydowało,
że ich przygotowanie jest wystarczające do tego
typu zajęć. Na dodatek zaledwie kilka procent
badanej grupy nauczycieli poszerza swoją wiedzę,
korzystając z fachowej literatury�'�.
O tym, jak ważna jest edukacja ekologiczna,
świadczą liczne programy powstające na
międzynarodowych konferencjach i kongresach.
Ogromny nacisk położono na edukację młodego
pokolenia podczas Konferencji w Rio de Janeiro
w 1992 roku. W 21 zasadzie deklaracji z Rio
MINILO & ANIEL A nr 01/2013

na swoich lekcjach

SUCHE
SUCHY

mokr e

zapisano: „Twórczość, ideały i odwaga młodych
świata powinny zostać zmobilizowane w celu
rozwijania światowego partnerstwa, które
pomoże osiągnąć zrównoważony rozwój i zapewni
lepszą przyszłość dla wszystkich”.
To dzieci są najważniejszym kapitałem
społeczeństwa i to one wkrótce przejmą
odpowiedzialność za opiekę nad Ziemią�.
Zakres treści scenariusza w tym numerze
czasopisma obejmuje tematykę selektywnej zbiórki
odpadów. Materiały edukacyjne zostały podzielone
na dwie części, zgodnie ze swoim przeznaczeniem:
•	Część I dla nauczyciela - zawiera propozycje
metod i form ich realizacji,
•	Część II dla ucznia - obejmuje propozycje ćwiczeń
dla uczniów, zalecanych do wykorzystania
w trakcie zajęć, które można także odpowiednio
modyfikować i dobierać do grup.
� Bołtromiuk A. i in., Polacy w zwierciadle ekologicznym, Raport
z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r.,
Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008.
� Zespół Badań Społecznych OBOP, Badanie świadomości
i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport TNS Polska
dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2012.
� Domka L., Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001.
� Kozłowski S., Zrównoważony rozwój – program na jutro, Abrys,
Poznań – Warszawa 2008, s. 63 – 68.
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I

DLA NAUCZYCIELA

Odbiorcy:
uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
Czas trwania:
2 x 45 min
Cel główny:
kształcenie umiejętności oceny wpływu
człowieka na stan środowiska
Cele szczegółowe:
(przewidywane osiągnięcia ucznia):
•	uczeń definiuje pojęcia odpad,
segregacja, recykling
•	wskazuje zależności pomiędzy sposobami
postępowania z odpadami a wpływem
tych zachowań na środowisko
•	współpracuje w grupie
•	formułuje swoje myśli i odczucia
•	przewiduje skutki swoich zachowań
wobec środowiska naturalnego
•	krytycznie ocenia wpływ człowieka
na środowisko
•	przewiduje skutki właściwej bądź
niewłaściwej gospodarki odpadami
Metody i formy:
•	inscenizacja
•	demonstracja
Środki dydaktyczne:
•	stroje dla aktorów
•	rekwizyty na scenę: odpady, makiety pojemników
do selektywnej zbiórki, łóżko Misi
Przebieg zajęć:
1.	Oprócz aktorów przedstawiających odpady,
warto, by na scenie znalazły się rekwizyty
odpadów, które Misia będzie mogła wrzucić
do odpowiednich pojemników, demonstrując
tym samym właściwe postępowanie, zgodnie
z zasadami segregacji.
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2.	Można uzupełnić inscenizację, przedstawiając
plastycznie jej dokończenie, bądź też (rezygnując
ze sceny II) jej ciąg dalszy w przypadku, kiedy
główna bohaterka nie będzie segregować
odpadów.
3.	Nauczyciel dzieli uczniów na dwie lub kilka grup.
Każda z nich wybiera jedną z dwóch wersji
zakończenia inscenizacji. Na dużych arkuszach
uczniowie prezentują plastycznie swoją wizję
zakończenia. Prezentują na forum klasy swoje
prace.
Wersja A
Zakończenie takie, jak w scenie II inscenizacji. Misia
budzi się i wszystkie śmieci są posprzątane. Ludzie,
zachęceni przez Misię, segregują odpady w swoich
domach. Odpady nie trafiają już na wysypiska,
ale posortowane wędrują do zakładów, gdzie są
na nowo przetwarzane i powstają z nich nowe
produkty. Środowisko jest czystsze, a dookoła
pełno zieleni.
Wersja B
Rezygnacja ze sceny II. Po przebudzeniu Misi
odpady nadal leżą pod jej łóżkiem. Misia myśli,
że przyśnił jej się jakiś koszmar, w którym musiała
sprzątać i segregować śmieci. Świat jest pełen
nielegalnych wysypisk śmieci, odpady zaśmiecają
tereny cenne przyrodniczo.
W scenariuszu wykorzystano inscenizację opracowaną
przez Wiktorię Myśliwiec w ramach konkursu.

klub nauczyciela

II

DLA UCZNIA

Osoby: Misia Segregowalnisia, Mama Misi,
Książka, Stare Gazety, Plastikowy Worek i Kubek,
Potłuczona Butelka, Puszka po Orzeszkach, Baterie

Scena I
Pokój Misi. Stoi łóżko, pod nim i dookoła leżą
śmieci. Misia przeciąga się i ziewa. Kładzie się
na łóżku. W rogu sceny widać część kuchni
i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Mama: Misiu, kładziesz się już spać?
Misia: Tak, mamusiu.
Mama: Córeczko, umyłaś się?
Misia: Tak! (wyciera buzię rękawem)
Mama: Posprzątałaś po zabawie i posegregowałaś
śmieci?
Misia: Tak, mamusiu. (upycha śmieci pod łóżko)
Mama: Grzeczna córeczka. Dobranoc.
Misia: Dobranoc! (zasypia)
Chwila ciszy. Śmieci wychodzą spod łóżka Misi.

Książka: (wychodzi pognieciona, rozprostowuje
kartki) Bardzo źle być książką Misi. Wygnieciona

wyglądam jak makulatura.
Stare gazety: (słychać głos zza łóżka) Co my mamy
powiedzieć. Misia powycinała obrazki, pobazgrała,
pogniotła i wrzuciła pod łóżko. Zapomniała,
że w szkole była zbiórka makulatury.
Mogłybyśmy dziś być już nową książką.
Plastikowy worek i kubek: (razem) Tkwimy już
w tym kącie od imienin i boimy się wyjść, bo Misia
wrzuciła do pieca naszych plastikowych kolegów.
Zapomniała, że spalanie plastiku jest bardzo
szkodliwe dla zdrowia. Przecież w kuchni stoi
specjalny kosz do segregacji odpadów.
Potłuczona butelka: A mnie Misia nie zauważyła.
Leżę tu sobie i tak bardzo żal mi Jasia. Zranił
sobie nogę na potłuczonym szkle, które nasza
Segregowalnisia wyrzuciła przez okno do ogródka.
Zapomniała, że szkło nie ulega rozkładowi.
Puszka po orzeszkach: Co to we mnie dzwoni?
Orzeszki to nie są, bo Misia wszystkie zjadła.
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Baterie: To my, baterie. Wrzuciła nas Misia do
puszki, bo się wyczerpałyśmy i już nie jesteśmy
potrzebne. Zamiast odnieść nas do specjalnej
puszki na baterie, wrzuciła nas tutaj. A my boimy
się, że nasza toksyczna zawartość wyleje się i skazi
środowisko.
Puszka po orzeszkach: Ja chętnie wskoczyłabym
do żółtego pojemnika na odpady plastikowe
i metale, a w przyszłości, po przetopieniu
w hucie, może stałabym się nową puszką.
Razem:
Bałaganu mamy dosyć,
dosyć brudu i głupoty.
Odchodzimy! Odchodzimy!
Jak najdalej od Misi niecnoty.
Nikt nie będzie nami rzucał, ani brudził.
Poszukamy sobie dobrych ludzi.
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Wszyscy razem tańczą dookoła łóżka. Misi śni się,
że się budzi.

Misia: Co tu się dzieje? Czy to sen, czy jawa?
Ale zrobiliście bałagan.
Śmieci: My jesteśmy twoimi śmieciami.
Misia: Co wy mówicie? Przecież sprzątałam.
Może trochę niedokładnie, ale czy to komuś
przeszkadza?
Plastikowy worek i kubek: Misiu, twoje imieniny
były dawno, a my tu się poniewieramy.
A pamiętasz, co zrobiłaś z resztą plastiku?
Spaliłaś w piecu, a mały Józio, który bawił się
w piaskownicy, strasznie potem kasłał.
Potłuczona butelka: Słyszałaś płacz Jasia,
który nie pojechał na wycieczkę? Rozciął sobie
nogę o szkło, które wyrzuciłaś przez okno.
Baterie: Zostawiłaś nas, a my rozlejemy naszą
toksyczną zawartość i skazimy środowisko.
Misia: (zatyka uszy i krzyczy) Dość już!
Co mam robić?!
Śmieci: Przypomnij sobie Misiu, o czym mówiliście
na lekcji przyrody.
Misia: Tak, pamiętam. To było wtedy, kiedy tak
ciekawie rozmawiało mi się z Olą. O czym to pani
mówiła? Aha, już wiem. Śmieci należy segregować,
czyli umieszczać w specjalnych pojemnikach, żeby
nie zanieczyszczały środowiska i żeby mogły być
wykorzystane ponownie.
Książka: Widzisz Misiu, kiedy powstawałam,
wykorzystano makulaturę i dzięki temu uratowane
zostało to stare drzewo, w którym masz kryjówkę.
Misia: Ale mi wstyd. Muszę przeprosić Jasia.
Najpierw jednak posegreguję śmieci. Makulaturę
zapakuję i wezmę do szkoły. Szkło, plastik i puszkę
umieszczę w odpowiednich pojemnikach. Baterie
także zabiorę do szkoły, bo tam jest specjalne
pudełko na nie.
Misia sprząta. Wszystkie śmieci wrzuca
do odpowiednich pojemników do segregacji
i kładzie się z powrotem do łóżka.

Śmieci:
Czary – mary, nie do wiary,
jak tu teraz czysto.
Może przeszła tędy wróżka
i zmieniła wszystko.
Może jakiś krasnoludek
pracował noc całą.
Nie do wiary, spójrzcie sami,
wszystko pojaśniało.

26

segr eguj
odpady!

Scena II
Wszystkie śmieci znikają. Dzwoni budzik.
Misia się budzi.

Misia: Jak ja lubię spać i śnić. Ale, ale co to mi się
śniło? (przeciera oczy, rozgląda się) Jak tu czysto,
śmieci zniknęły. Ktoś tu był w nocy? Dlaczego Józio
kasłał? Co się stało Jasiowi?
Mama: (wchodzi do pokoju) Już wstałaś córeczko?
Co ci się śniło?
Misia:
Mój sen? Ach! Od dziś będę pamiętać
o porządkach i segregacji odpadów. Muszę
dbać, aby moje otoczenie było czyste i zdrowe.
Was wszystkich zapraszam do tego.
Prezentuje pojemniki do segregacji śmieci. Można
zaprezentować 2 pojemniki z napisami mokre
i suche odpady.
JO

Republika Ghany
Państwo
w zachodniej Afryce
Stolica: Akra
Język urzędowy: angielski
Powierzchnia: 239 460 km�
Liczba ludności: 24 mln
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organizator:

Budujemy szkołę
w Ghanie…
cz.I
...Pojęcie zrównoważonego rozwoju
towarzyszyć nam będzie od tego numeru
czasopisma. Co możemy zrobić, aby słowa
zamienić w czyny? Popierając słuszne
inicjatywy, MiniLO&Aniela zdecydowało się
na wsparcie budowy szkoły w Ghanie, w małej
wiosce Bundoli. Pomysłodawczynią projektu
jest Anna Goworowska, wolontariuszka
Fundacji Dzieci Afryki. Jest to pierwszy z cyklu
artykułów, w którym chcemy pokazać,
jak wygląda ten świat. Świat, w którym
nie ma elektryczności, dostępu do wody
pitnej, a problemem jest utrudniona edukacja.

Od początku

W Ghanie istnieje powszechny obowiązek
kształcenia. Wszystkie dzieci w wieku lat 5-16
powinny uczęszczać do szkoły. Tak wygląda
teoria, a jak jest w praktyce? Brak nauczycieli,
ubóstwo, niedożywienie, liczne klasy, brak
materiałów edukacyjnych, brak warunków
do nauki - to tylko nieliczne przeszkody
na drodze do odpowiedniego wykształcenia.
Dzieci mają problem z czytaniem i pisaniem.

Szkoła na krańcu świata

Wioska, w której powstanie szkoła, znajduje
się 600 km od stolicy Ghany. W samej
Bundoli jest około 70 dzieci. Projekt zakłada
Przyszli uczniowie szkoły

W drodze po wodę
Najbliższe ujęcie wody

powstanie trzech klas. W przyszłości zostaną
one rozbudowane o kolejne. Sami mieszkańcy
zostaną zaangażowani w jej budowę. Zdobyte
wykształcenie nie tylko pozwoli na lepszą
przyszłość. To również przepustka
do lepszego świata.

fundator:

partnerzy:

Źródło życia

Numer ten poświęcony jest WODZIE, dlatego
w pierwszej części chcielibyśmy pokazać jak
wygląda życie z dala od kranu, z którego
po odkręceniu płynie woda. Brak ujęć wodnych
oraz wysokie zanieczyszczenie to problemy,
z którymi borykają się mieszkańcy Afryki.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje,
że 1,1 miliarda ludzi na świecie nie ma
dostępu do bezpiecznej i czystej wody pitnej.
Racjonalnie gospodarujmy dostępnymi
zasobami tak, aby mieć poczucie tworzenia
świata, w którym istnieje iskierka nadziei
na godne życie wszystkich ludzi.
AK
Więcej informacji o projekcie:
www.dzieciafryki.com
www.facebook.com/BudujemyszkolewGhanie
Dołącz do akcji wspieranej
przez bohaterów MiniLO i Anielę!
Przekaż 1% podatku: KRS0000331212
Cel: „Szkoła w Ghanie”
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Jak to jest
z odpadami?
W połowie ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny
rozwój przemysłowy, naukowy oraz techniczny.
Podniósł się komfort życia. Wzrost dochodów,
globalizacja gospodarki oraz otwarcie rynków,
nowe technologie, działania marketingowe
i reklamowe sprzyjały rozwojowi społeczeństwa
konsumpcyjnego. Mamy dostęp do różnego rodzaju
towarów, które łatwo nabywamy, ale których także
bardzo łatwo się pozbywamy, zastępując je nowymi.
Tym procesom towarzyszy wiele negatywnych
zjawisk przynoszących szkodę środowisku
naturalnemu, tj. nadmierna eksploatacja zasobów
naturalnych, zanieczyszczenia, utrata terenów
zielonych oraz różnorodności gatunków
roślin i zwierząt. Już na początku lat
siedemdziesiątych XX w. przekro
czyliśmy zdolność odtwarzania się
zasobów Ziemi. Wynikiem
nadmiernej konsumpcji są
nadmierne masy odpadów, takich
jak – komunalne i produkcyjne. JO
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Odpady
komunalne
zwane również bytowymi
to różnego rodzaju przedmioty,
które są niepotrzebne i których
chcemy się pozbyć. Poprzez ciągłe
nabywanie nowych towarów
oraz pozbywanie się starych,
niepotrzebnych już rzeczy,
wytwarzamy ich coraz
więcej.

odpady

Litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
1.	Ekologiczny pojazd.
2.	Surowce ……. – to papier, szkło, plastik, złom.
3.	Inaczej odpady.
4.	……. deszcz, powoduje usychanie roślin, śmierć
zwierząt i niszczenie budowli.
5.	Pełnowartościowy nawóz powstający przez
częściowy rozkład materiału roślinnego
i zwierzęcego.
6.	Jeden z surowców wtórnych,
z przetworzonego ……. wykonuje się 2
m.in. polary.
7.	Nauka badająca wzajemne zależności
3
między organizmami oraz organizmami
a środowiskiem.
4
8.	Powietrze, woda i gleba mają
zdolność do oczyszczania się
– jest to proces …….
9.	Zanieczyszczone powietrze wymieszane
z gęstą mgłą.

1
1

5
6

7
8
9
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- to p ow tórne pr ze t wor zenie o dp adów
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Recyglingowe
łamanie głowy
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Kreatywny
		 ROZWÓJ
– co jest bezpieczne dla naszych dzieci?

Do 6 roku życia mózg kształtuje się
aż w 80% – w tym czasie następuje
rozwój możliwości intelektualnych,
jakie człowiek będzie posiadał przez
resztę życia. Jaki wpływ mają na
to zabawki? Czy warto wybierać
zabawki ekologiczne?
Pomagamy wybrać ciekawe zabawki edukacyjne
związane z ekologią lub wykonane w sposób
przyjazny środowisku. Wśród kryteriów doboru
zabawek do testów uwzględniliśmy: możliwości
upcyklingu/recyklingu odpadów, walory edukacyjne,
jakość wykonania oraz oznaczenia ekologiczne
KK
i wskazanie wieku dziecka.
Prosimy o Państwa komentarze i ciekawostki
odnośnie prezentowanych zabawek. Opinie
pomogą w wyborze innym osobom. Sugestie
i uwagi prosimy przesłać na adres e-mail:
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
Zapraszamy do współpracy producentów
i importerów zabawek ekologicznych
lub związanych z edukacją ekologiczną.
Zabawki do testów należy wysyłać na adres:
M&M Consulting
ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
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Recykling
robot
Zabawka stwarza możliwość kreatywnego
podejścia do upcyklingu i zachęca do samo
dzielnego eksperymentowania z tworzeniem
„śmieciowych robotów”. Przedstawia
ciekawy sposób na wykorzystanie
puszki/butelki. W instrukcji wskazano
na możliwość produkcji wielu różnych
stworów z innych materiałów.
W pudełku brakuje taśmy dwustronnej,
która przydałaby się przy doczepianiu
papierowych rąk czy włosów robotowi.
Dla dzieci w wieku powyżej 5 lat.
Producent: 4M Cena: 30-50 zł

Robo-insekt
z puszki
Wystarczy zwykła puszka po napoju i urządzenie
od producenta, by zbudować bzyczącego
i poruszającego się ROBO-INSEKTA, który
dostarczy frajdy młodym ekonaukowcom.
Starannie wykonane elementy, dobrze
dopasowane do siebie, umożliwiają szybkie
złożenie zestawu. Instrukcja jest czytelna i zawiera
kilka ciekawostek (także związanych z ekologią).
Producent: 4M Cena: 30-50 zł

Słoń
z odpadów
Świetna zabawka rozwijająca kreatywność
– elementy zestawu Makedo mogą być użyte
wielokrotnie i na wiele sposobów. Bezpieczna piła,
zawiasy i klipsy pozwolą wykorzystać na nowo
rzeczy, które normalnie trafiłyby na śmietnik.
Instrukcja jest zbiorem wskazówek, które rozbudzą
wyobraźnię dziecka i pozwolą mu stworzyć
cokolwiek zapragnie: z kartonu, butelek, nakrętek,
płyty CD itp. Zabawka od 5 roku życia. Spełnia
też standardy dla dzieci powyżej 3 lat.
Producent: Makedo Cena: 25-40 zł

MINILO & ANIEL A nr 01/2013
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Św. Franciszek z Asyżu
– patron ekologów
Autor: Grzegorz Żero
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Prekursor ekologicznego myślenia.
Wielkim szacunkiem darzył Matkę
Ziemię. Czy współcześnie możliwe
jest życie w zgodzie z otaczającym
nas środowiskiem? Niech postawa
patrona ekologów zmusi
nas do ref leksji.
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ASYŻ

Św. Franciszek z Asyżu (właściwie Giovanni
Bernardone) urodził się ok. 1182 roku w Asyżu.
Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej.
Żył dostatnio i beztrosko. Jednak wydarzenia
z lat 1202-1205 odmieniły jego życie.
Uczestniczył w dwóch wojnach, był więziony
i ciężko chorował, aż w końcu Bóg przemówił
do niego we śnie, kiedy przebywał w Spoleto.
Doświadczył głębokiego nawrócenia. Pragnął
odnowy Kościoła, przeżywającego wówczas
różne trudności, w duchu ewangelicznego
ubóstwa. Wokół niego gromadzili się bracia,
którzy dali początek zgromadzeniu braci
mniejszych, franciszkanów. Szczególnym znakiem
jego bliskości z Bogiem były stygmaty, które
otrzymał na dwa lata przed śmiercią.
Św. Franciszek był pełen prostoty i szacunku
do życia. Z troską patrzył na zwierzęta i wszystkie
stworzenia, czemu dał wyraz w Pieśni Słonecznej.
W tym pięknym utworze, napisanym w czasie
ciężkiej choroby, nazywał wszystkie stworzenia,
żywioły i ciała niebieskie braćmi i siostrami.
W innym miejscu polecał zostawiać nieuprawne
obrzeża pól na zioła i kwiaty. Był swoistym
prekursorem myślenia ekologicznego
i chrześcijańskiej ekologii, wyprzedzając swoją
epokę. Mając na uwadze szczególny stosunek
świętego do stworzenia, 29 listopada 1979 roku
papież Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka
patronem ekologów: „Świętego Franciszka z Asyżu
słusznie zalicza się między tych świętych
i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody
jako do cudownego daru udzielonego przez Boga
rodzajowi ludzkiemu (…)”. Postać Biedaczyny
z Asyżu jest znakiem i szczególną inspiracją
dla wszystkich szukających właściwych relacji
między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi
i Stwórcą. Jest wzorem skromnego, wartościowego
stylu życia i trudnym, ale realnym, wyzwaniem
w dzisiejszym świecie konsumpcjonizmu
i relatywizmu.
MINILO & ANIEL A nr 01/2013

Ruch Ekologiczny
św. Franciszka
z Asyżu (REFA)
Od początku swojego istnienia
prowadzi działania edukacyjne
mające na celu wskazanie
podstaw chrześcijańskiej
ekologii oraz kształtowanie
postawy szacunku wobec
stworzenia. Mają one na celu
zwrócenie uwagi na potrzebę
zachowania zdrowego środowiska
na poziomie lokalnym i regionalnym,
rozbudzić społeczne zaangażowanie na
rzecz środowiska naturalnego oraz wskazać
nowe możliwości działania. W Krakowie
i w Zakonie Franciszkańskim działają
już 30 lat. Są prawnie zarejestrowanym
stowarzyszeniem z oddziałami terenowymi
w innych miastach Polski: Warszawa,
Wrocław, Legnica i Lublin.
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Dla poszanowania
		środowiska…
Rozmowa z

Mirą Stanisławską-Meysztowicz

Mira Stanisławska-Meysztowicz – inicjatorka akcji „Sprzątanie
świata – Polska”, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Liderka ruchu
ekologicznego, jedna z najbardziej uznanych osobowości w środowisku
organizacji pozarządowych. Autorka książki dla dzieci i młodzieży
„Przyjaciele”. Za swoją działalność dla poszanowania środowiska
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowana przez polskie
dzieci Orderem Uśmiechu, w roku 2005 nagrodzona przez organizacje
pozarządowe tytułem Człowieka Roku Polskiej Ekologii.
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Czego się Jaś nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał
DK: Skąd u Pani zainteresowanie
tematyką ekologii i ochrony środowiska?
MS-M: To sprawa ważna dla każdego człowieka
– od środowiska przecież zależy nasze zdrowie,
dostęp do wody, czystego powietrza, jedzenia
– jednym słowem nasz los. Jeśli nie będzie ono
czyste, tylko przez nas niszczone, to jaka czeka
nas przyszłość? Jaki będzie świat naszych dzieci
i wnuków? Jesteśmy przecież odpowiedzialni
i za siebie i za to, co im po sobie pozostawimy.
Takie poczucie odpowiedzialności obudzili we
mnie moi rodzice. To byli wspaniali ludzie, którzy
zachęcali nas, swoje dzieci, do zachwytu nad
światem, ale i do zastanawiania się nad tym
co i jak w przyrodzie działa, do zdobywania wiedzy,
do poszanowania każdej rośliny i stworzenia.
Można by więc powiedzieć, że to zainteresowanie
„wyssałam z mlekiem matki”...
DK: Skąd pomysł na założenie
Fundacji Nasza Ziemia?
MS-M: W 1994 roku przyjechałam do Polski
na krótki, jak planowałam, pobyt. Mieszkałam
na stałe w Australii. Uważałam, że w Polsce wtedy
korzystne i bardzo przydatne byłoby rozpoczęcie
akcji „Clean Up the World” - „Sprzątanie świata”.
Okazało się, że aby akcja mogła się rozpocząć,
musiałam samodzielnie ją zorganizować. Dzisiaj,
gdy już wiem, co mnie wtedy czekało, nie jestem
pewna, czy miałabym tyle zapału.
Ale – jak mówią – jak nie wiesz, że czegoś
nie możesz zrobić, to pewnie to zrobisz.
No i, ponieważ kocham wyzwania i nie poddaję się
łatwo przeciwnościom, udało się. We wrześniu
1994 roku ponad 1.000.000 osób wzięło udział
w pierwszej w Polsce edycji „Sprzątania świata”.
Szybko zauważyłam, że warto, aby akcja miała
stałego koordynatora, organizację, która będzie
w stanie prowadzić również inne programy
i działania – tak bardzo w Polsce widać było
zapotrzebowanie na kontynuację akcji. Tak zrodziła
się decyzja o założeniu Fundacji Nasza Ziemia.
Ani się obejrzałam, jak minęło 20 lat... - w tym
roku będziemy obchodzić Jubileuszową 20 Akcję
„Sprzątanie świata – Polska”, a Fundacja Nasza
Ziemia rozpoczyna jesienią Rok Jubileuszowy.
MINILO & ANIEL A nr 01/2013

DK: Proszę o krótką charakterystykę Fundacji.
Czym się zajmuję i jakie są plany na przyszłość?
MS-M: Fundacja Nasza Ziemia to niezależna
organizacja pozarządowa. Zajmuje się
upowszechnianiem poszanowania środowiska.
Fundacja dostarcza wiedzę, jak przyczyniać się
do zachowania środowiska i zmniejszać negatywny
wpływ na nie i – co naszym zdaniem jeszcze
ważniejsze – zachęca do działania na rzecz
środowiska. Jako szczególnie ważne traktujemy
codzienne, najprostsze działania i sposoby,
bo dzięki nim możemy zmienić nasze postawy
i zwyczaje. Dzięki temu nie będziemy musieli
ochrony środowiska traktować jako jakiejś osobnej
rzeczy – będzie po prostu częścią naszego stylu
życia. A co do planów Fundacji Nasza Ziemia,
to w ciągu najbliższych lat prowadzić będzie ona
„Kampanię na rzecz Rozwoju Zrównoważonego”,
akcję „Sprzątanie świata – Polska”, program
„Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”,
dla szkół i przedszkoli – program „Kluby Naszej
Ziemi”. Ważny będzie program „Czysta Gmina”,
w którym pomagamy samorządom w prowadzeniu
gospodarki odpadami. Dla miłośników przyrody
też mamy programy: „Po stronie natury”,
„Ogród – ostoja zwierząt” i inne. Prowadzone
będą liczne szkolenia, m.in. w serwisie
www.EkoEdukacja.pl, konkursy, w tym konkursy
grantowe, czyli dotacje na projekty na rzecz
ochrony środowiska. Po szczegóły zapraszam
na stronę Fundacji Nasza Ziemia: www.naszaziemia.pl.
DK: Jakie Pani zdaniem jest podejście
do ekologii i ekologów w Polsce?
MS-M: Pytając o podjejście do „ekologii”
rozumianej jako „poszanowanie środowiska”,
to z dużą satysfakcją trzeba stwierdzić,
że nastawienie opinii publicznej bardzo się zmieniło.
Jak wynika z badań, znaczna większość Polaków
nie pyta, czy chronić środowisko, ale – jak to robić
i deklaruje, że samemu chroni środowisko na
różne sposoby. Z drugiej strony, gdy rozejrzymy się
dookoła siebie, to ciągle widzimy, że mimo tych
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naturalne i potrzebne, ba – to jedno z najbardziej
odpowiedzialnych zadań nas, starszych. Przecież
w przyszłości to młodzi ludzie staną się prezesami,
prezydentami, burmistrzami, ministrami, szefami
redakcji, rodzicami i to oni będą podejmować
decyzje ważne dla środowiska i tym samym ważne
dla nich, ich dzieci czyli naszych wnuków, a może
i jeszcze dla nas?
DK: Jak młodzi ludzie mogą
przyczyniać się do ochrony środowiska?

deklaracji jest jeszcze sporo do zrobienia. Poprawa
systemowej gospodarki odpadami, poszanowanie
wody, niemarnowanie energii, ochrona
bioróżnorodności – to pilne i ważne zadania, które
musimy wykonać. Zatem jest za nami pierwszy
ważny krok – wzrasta świadomość potrzeby
ochrony środowiska. Teraz pora na drugi krok
– na nasze działania, i te zależące od państwa czy
od samorządów, jak i te zależące od każdego z nas.
DK: Czy warto jest promować postawę
ekologiczną wśród młodych ludzi?
MS-M: Jak najbardziej. Przecież „czego się Jaś
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Młodzi
ludzie dzisiaj bardzo często zachwycają mnie
swoją wiedzą i zapałem. Budzenie w nich
odpowiedzialności za środowisko jest zupełnie
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MS-M: Każdy z nas może na bardzo wiele
prostych sposobów na co dzień przyczyniać się
do zachowania środowiska – poprzez ograniczanie
niepotrzebnych odpadów, zagospodarowanie
odpadów, które powstają, niemarnowanie energii,
szanowanie wody. Jeśli ktoś szuka inspiracji
i wskazówek – zapraszam na www.naszaziemia.pl
DK: Jakie rady mogłaby Pani dać
młodym ludziom, którzy chcą żyć
w zgodzie ze środowiskiem?
MS-M: Po pierwsze – dziękuję, że chcecie
być odpowiedzialnymi ludźmi. Zawsze miejcie
własne zdanie poparte wiedzą, rozwijajcie się
wszechstronnie, bądźcie otwarci na innych ludzi
i idee. Nie kalkulujcie tylko z perspektywy własnych,
natychmiastowych korzyści. Zachowajcie wiarę,
że to, co robicie, ma sens – to, co robicie, jest jak
sadzenie drzewa, które będzie przynosić owoce
już Wam, ale przede wszystkim tym, którzy będą
po Was.
DK

polecamy

EKOWYCIECZKI

Saguaro
duma stanu Arizona
Pustynia Sonora, która rozciąga się od Południowej
Arizony po część Północnego Meksyku jest
domem dla kaktusów Saguaro. Kaktus rośnie
bardzo wolno, około 2- 3 cm na rok. Wyrasta
blisko drzew – iron tree, mesquite, palo verde,
które dają młodej roślinie cień. Saguaro, osiąga
wysokość do dwudziestu metrów, wiek ponad
dwieście lat, a wagę powyżej ośmiu ton. Gęsty
system korzeniowy wrasta niecałe dziesięć
centymetrów w głąb ziemi, jednak jego promień,
osiągający aż 25 metrów, pozwala na efektywne
pobieranie wody opadowej. W ciągu siedmiu dni
deszczu (główne opady przypadają na lato) roślina
potrafi zgromadzić blisko osiemset litrów wody,
co pozwala jej przetrwać cały rok! Zapas wody
przechowywany jest w gąbkowatym miąższu jako
odporna na parowanie galaretowata substancja.
Wolny wzrost i możliwość gromadzenia wody
pozwala roślinie kwitnąć corocznie, bez względu
na opady. Kaktus ten może przeżyć bez deszczu
przez kilka lat. Kwiat Saguaro jest symbolem
MINILO & ANIEL A nr 01/2013

Arizony i rozkwita nocą. Ma średnicę około
7-8 cm i kolor kremowo-biały. Pączki pojawiają się
najczęściej na końcówce kaktusa. Słodki nektar
przyciąga ptaki, owady i nietoperze, które zapylają
kwiaty. Kwiaty Saguaro najczęściej nie rozkwitają
wszystkie razem, co noc rozkwita tylko kilka
z 200 kwiatów tak, że kwitnienie jednego kaktusa
może być rozciągnięte na kilka tygodni. Kwiaty
zamykają się około południa następnego dnia.
Jeśli kwiat zdążył być zapylony, od razu zaczyna
formować się owoc, który jest przysmakiem
wszystkich pustynnych istnień począwszy
od ptaków, poprzez różnego rodzaju zwierzęta
aż po Indian. Indianie używają miąższ, nasiona
oraz sok owocu. Saguaro jest bardzo gościnną
rośliną, w której wnętrzu mieszkają np. dzięcioły,
kruki itd.
DK
Źródło:
www.wikipedia.org, www.nps.gov
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EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
To początek cyklu językowego EKOPOLIGLOTA. Nauka języków obcych pozwala poszerzać swoje horyzonty
i warto pogłębiać wiedzę w tym zakresie. W każdy numerze czasopisma skupimy się na tłumaczeniu kilku
słówek z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.
DK

Wzbogać z nami swoje słownictwo!

Język

WODA

POWIETRZE

ŻYWNOŚĆ

ODPADY

angielski

water

air

food

waste

francuski

eau

air

alimentaire

déchets

hiszpański

agua

aire

alimentos

desechos

japoński
niemiecki
włoski

AČIŪ
OBRIGADO
DZIĘKUJĘ

水

空気

mizu

kūki

食べ物 tabemono

ゴミ

das Wasser

die Luft

das Nahrungsmittel

Abfälle

acqua

aria

cibo

rifiuti

MERCI DANKE
DANKIE
KIITOS
SPAZIBA
GRACIAS TACK

DANK U MANANA THANK YOU
HVALA
GRAZIE

Konkurs na komiks
w języku obcym!

temat: ekologia
i ochrona środowiska

Najlepszy komiks zostanie
opublikowany w czasopiśmie!

Prace prosimy nadsyłać na adres redakcji:
M&M Consulting
ul. Modlińska 129, 03 – 186 Warszawa
Więcej informacji udziela: Dominik Kępa
tel. 512 108 403
redakcja@mmconsulting.waw.pl
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ZAMÓW PRENUMERATĘ
W PRENUMERACIE TANIEJ
Prenumerata roczna 27,72 pln >> 10% taniej
Prenumerata dwuletnia 52,33 pln >> 15% taniej
Do każdej prenumeraty otrzymasz atrakcyjny gadżet
- ekologiczną podkładkę pod mysz komputerową,
wykonaną w 100% z surowców wtórnych.

KOMPLETY:
10 x roczna 261,66 pln >> 15% taniej
10 x dwuletnia 492,24 pln >> 20% taniej
20 x roczna 492,24 pln >> 20% taniej
20 x dwuletnia 924 pln >> 25% taniej
Złóż zamówienie telefonicznie: 508 041 036
lub wyślij e-maila: minilo@mmconsulting.waw.pl
lub wypełnij formularz w internecie: www.minilo.org/prenumerata

