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Drodzy Czytelnicy!

Czas świąteczny to czas zakupowego szaleństwa. W tym to właśnie 
czasie chcemy do Was zaapelować o zdrowy rozsądek w robieniu zakupów 

– nie tylko tych świątecznych, ale i codziennych. Przed wyjściem na zakupy 
warto przemyśleć to, co chcemy kupić. Dzięki temu nie będziemy generować 
zbędnych wydatków, ale też zbędnych gór odpadów, które są efektem 
naszych nieprzemyślanych zakupów. Bez listy rzeczy, które są nam niezbędne 
często padamy ofiarą różnego rodzaju zachęt marketingowych, w efekcie 
czego cierpi nie tylko domowy budżet, ale także nasze środowisko naturalne. 
Jako homo economicus powinniśmy czuć się wolnymi ludźmi o pełnej swobodzie 
podejmowania decyzji zakupowych. Niestety, zmiany jakie dokonują się wokół 
nas nie do końca świadczą o naszej swobodzie wyborów w tym obszarze. 
Treści artykułów zawarte w czwartym numerze MiniLO&Aniela mają za 
zadanie pomóc nam w zmianie złych nawyków.

Zaoszczędzony na ograniczonym konsumpcjonizmie czas przeznaczmy 
na coś ważnego. Proponujemy, aby było to tworzenie ekologicznych – 
bo z papieru z recyklingu – unikatowych i osobistych – bo robionych przez Was 
własnoręcznie - życzeń świątecznych i nie tylko, dla Waszych najbliższych. 
W tym celu załączamy 6 różnych kartek do samodzielnego dokończenia. 
Wysyłajcie nam zdjęcia – najpiękniejsze karty opublikujemy!

Życzę Wam zdrowych i pogodnych świąt, dużo pięknego białego puchu 
i spokojnego czasu w gronie rodzinnym – poczytajcie wspólnie MiniLO&Anielę! 

Z zielonymi pozdrowieniami,
dr Katarzyna Michniewska
Redaktor Naczelny czasopisma MiniLO&Aniela

P.S. Drukujemy na  papierze z recyklingu 
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Skąd się bierze 

Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań… 
To Zima. Ziemię okrywa wtedy biały puch. 
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje 
śnieg? Jaki kształt mają śnieżynki?

śnieg?

Ż ycie płatka śniegu rozpoczyna się wysoko w chmurach. Gdy temperatura 
powietrza spada poniżej 0°C, cząsteczki pary wodnej skupiają się 
blisko siebie tworząc kryształki lodu. W zależności od warunków 

atmosferycznych mogą powstawać płatki śniegu o różnych kształtach: płatki, 
igiełki, kryształki, słupki. Zależy to od temperatury. Najczęściej wyobrażamy 
je sobie jako sześcioramienne gwiazdki. Takie lodowe struktury rzeczywiście 
mogą się utworzyć, gdy w powietrzu panuje temperatura między -1 a -3°C 
lub -10 a -20°C.

Nic dwa razy się nie zdarza
Mówi się, że nie ma dwóch takich samych płatków śniegu i właściwie jest 
to prawda. Choć są tak małe, to różnią się między sobą niewidocznymi dla nas 
cząsteczkami. Naukowcy tłumaczą to tym, że na powierzchni śnieżynek znajduje 
się cienka warstwa wody. W wyższych temperaturach boki kryształków 
szybciej rosną niż dół i góra, co sprawia, że płatki wyglądają jak paleta. 
Niższe temperatury sprawiają, że kryształki lodu są bardziej zwarte – formą 
przypominają graniastosłupy lub cieniutkie igły.

Z nieba na ziemię
Po wydostaniu się śnieżynek z chmur, zaczyna się ich wędrówka w dół. Lecą 
od 500 do 5000 m. Na swojej drodze mogą napotkać wilgoć i cząsteczki wody. 
Kiedy tak się stanie - kropelki wody otaczają śnieżynkę tworząc z niej kulkę – tak 
powstaje grad. Śnieg, jeśli nie zamieni się w grad, spada na ziemię… w postaci 
białego puchu. Na pewno zauważyliście, że czasem śnieg lepi się lepiej, a czasem 
kulki nie chcą wcale powstawać. Dlaczego tak się dzieje? Gdy termometr 
wskazuje temperaturę poniżej -10°C to śnieg na ziemi wygląda jak mięciutki 
puch. Mamy wtedy wrażenie, że jest taki delikatny i sypki, zupełnie nie można 
zrobić z niego śnieżki. Jednak, kiedy temperatura jest wyższa, jest cieplej - 
śnieg klei się w naszych rękawiczkach.  Bałwana najlepiej lepić, gdy na dworze 
panuje od -2°C do -5°C. 
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1.  Gwiazdki  
Najbardziej pospolite płatki. Charakteryzują się 
gwiaździstym kształtem. Najbardziej popularne 
są sześcioramienne płaskie gwiazdki, chociaż 
zdarzają się również płatki dwunastoramienne.

2.  Graniastosłupy 
Płatki śniegu mogą przybierać kształt 
cienkiego płatka lub sześciokątnego słupka, 
który w przekroju wygląda jak ołówek. Zależy 
to od tego jak szybko rosną boczne ściany 
graniastosłupa.

3.  Słupek wieńcowaty 
Kryształ taki ma postać słupka, na którego 
końcach znajdują się płatki sześciokątne lub 
gwiaździste.

4.  Płatki paproci 
Ramiona przypominają rozrastające się 
gałęzie, a każde z sześciu ramion wyraźnie 
się oddziela, tworząc bardziej skomplikowane 
wzory. Mają dość duże rozmiary (2-4 mm), 
które łatwo zaobserwować gołym okiem. 
Ich charakterystyczne kształty są często 
wykorzystywane w dekoracjach świątecznych. 

5.  Kryształki nieregularne 
Cząstka śniegu, która składa się z 
kilku zrośniętych ze sobą w sposób 
nieuporządkowany kryształów. Są to z reguły 
kombinacje różnych form płatków, głównie 
słupkowych i płaskich.  

6.  Sztuczny śnieg 
Biały puch, który wytwarzany jest sztucznie 
przez śnieżne armatki. Jest mieszaniną 
wody i sprężonego powietrza. Powstaje 
przy temperaturze poniżej – 3°C. Ma postać 
twardych granulek.    DK

 
Źródło: 
www.odkrywcy.pl, www.srodowisko.ekologia.pl,  
www.wikipedia.org

Rodzaje płatków śniegu:

a b c

d e f

Poprawna odpowiedź: 1-d, 2-b, 3-e, 4-f, 5-a, 6-c.

Zadanie
 

Przy pomocy strzałek dopasuj 
odpowiednie opisy do rysunków
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Karpie kojarzą się nam z Bożym 
Narodzeniem. Tradycja oraz walory 
smakowe powodują, że wśród 
wigilijnych potraw to on króluje 
pod różnymi postaciami. Grudniowe 
zapotrzebowanie sprawia, że popyt 
na ten gatunek co roku jest duży. 

Cyprinus carpio, czyli karp jest najważniejszą rybą 
hodowlaną w Polsce. Może osiągać długość 
do 1 m. Jego kształt ciała jest silnie wygięty. 
Rybę charakteryzuje szeroki koniec pyska, który 
otaczają mięsiste wargi. Taka budowa umożliwia 
penetrację dna, gdzie poszukuje pokarmu. 
Karp odżywia się bezkręgowcami oraz roślinami 
wodnymi. Na żer najchętniej wybiera się wieczorem 
i nocą. Żyje w płytkich, mulistych stawach 
i jeziorach. 

Występowanie na świecie
Pierwotnie sazana, czyli dziką formę karpia można 
było spotkać w Europie południowo-wschodniej 
i zachodniej Azji. Ryba została udomowiana 
w Chinach ok. V w. p.n.e. W Europie była pierwszą 
rybą hodowaną w sztucznych stawach, które były 
tworzone przy klasztorach. Do Polski gatunek 
ten został sprowadzony w XIII w. 

Ochrona prawna
Zdarza się, że podczas sprzedaży karpie 
traktowane są w sposób niehumanitarny. 
Takie sytuacje spotykają się z licznymi protestami. 
Manifestanci zwracają uwagę na niewłaściwy 
sposób sprzedaży ryb tj.: pakowanie żywych 
osobników do reklamówek foliowych, czy 
przetrzymywanie ryb w dużym stłoczeniu. 
Na wniosek organizacji ekologicznej Gaja w 2009 r. 
sejm wprowadził zmiany w ustawie o ochronie 
zwierząt. Dzięki niej ryby są chronione prawem 
przed wyżej wymienionymi sytuacjami.

Pamiętaj:
1.  Kupując karpie martwe, zaoszczędzisz 

im niepotrzebnego cierpienia związanego 
z nieodpowiednim transportem.

2.  Spytaj sprzedawcę, skąd pochodzi dana ryba. 
Wybierając zwierzęta z polskich hodowli 
wspomagasz lokalnych producentów.

3.  Porozmawiaj o możliwościach zakupu karpia 
z innymi ludźmi. Wyrażając swoją opinię, 
możesz promować odpowiedzialną konsumpcję. 

  JW

Źródło: 
www.jeszczezywykarp.pl, www.wikipedia.pl
Biologia, Encyklopedia szkolna PWN, pod red. Wojciecha Baturo, 
Nowa Encyklopedia Powszechna A-Z

- co o nim wiesz?
KARP
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energia

Oszczędzasz 
=  dbasz  

o środowisko
Czy wiesz co zrobić, aby oszczędzać 
energię w swoim domu? Wystarczy 
kilka prostych czynności, aby 
zmniejszając zużycie prądu, 
zadbać o środowisko. Na początek 
proponujemy krótką zabawę.

Sprawdź czy twój dom 
„oszczędza energię”:
1.  Czy w twoim domu  

są żarówki energooszczędne? 
 

  TAK    NIE

2.  Czy posiadasz zmywarkę do naczyń? 
 

  TAK    NIE

3.  Czy w twoim domu podczas gotowania 
garnki przykrywane są pokrywkami? 
 

  TAK    NIE

4.  Czy pamiętasz, żeby nie zostawiać 
komputera, drukarki, telewizora 
w systemie STAND-BY? 
 

  TAK    NIE

5.  Czy wyciągasz ładowarkę z gniazdka 
po zakończeniu ładowania telefonu? 
 

  TAK    NIE

Więcej odpowiedzi TAK:
Jesteś na najlepszej drodze, by jak najlepiej 
oszczędzać energię w swoim domu. Oby tak 
dalej! Chcesz wiedzieć, co możesz jeszcze zrobić? 
Przeczytaj nasze porady!

Więcej odpowiedzi NIE:
Masz jeszcze wiele do zrobienia, aby nauczyć się 
oszczędzać energię. Nie wiesz, co możesz zrobić? 
Przeczytaj nasze porady!

Porady:
•  Nie zastawiaj grzejników! Sprawdź, czy za 

kaloryferami znajduje się folia odbijająca 
promienie cieplne.

•  Gotując z pokrywką oszczędzasz energię!
•  Mycie naczyń w zmywarce to oszczędność 

energii i wody! Zmywarkę włączaj dopiero 
wtedy, gdy jest pełna.

•  Nie zostawiaj zapalonego światła w pustych 
pomieszczeniach. Sprawdź, czy w twoim domu 
są żarówki energooszczędne.

•  Pamiętaj, aby nie zostawiać w trybie  
STAND-BY domowego sprzętu. To prawdziwy 
pożeracz energii!

•  Po odłączeniu telefonu nie zostawiaj ładowarki 
w gniazdku, ona nadal pobiera energię!

•  Zawsze gotuj w czajniku tylko tyle wody, 
ile potrzebujesz!

Oszczędzanie energii to nie tylko korzyści dla 
środowiska, to także korzyści dla domowego 
budżetu.    JB

Źródło: 
www.swiadomaenergiarwe.pl, www.wwf.pl

OFF
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Zimowa 
frajda  

MiniLO i Aniela  
lepią bałwana!

Czy ulepiliście już swojego bałwana?

Czekamy na relacje zdjęciowe: redakcja@mmconsulting.waw.pl
Najlepsze opublikujemy w kolejnym numerze czasopisma.
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świadoma konsumpcja

Bądź świadomym 
konsumentem
Kolorowe opakowania, atrakcyjne 
promocje, niespotykane okazje 
- to tylko niektóre marketingowe 
pomysły sprzedawców. 
Wszystko po to, by skłonić nas 
konsumentów do zakupów. 
Jak świadomie kupować 
i odróżniać pułapki od okazji?

PIERWSZY KROK  
– prawa najmłodszych

Zanim wybierzemy się do sklepu, warto 
przypomnieć sobie o przysługujących nam 
prawach. Zgodnie z przepisami, dzieci do 13 roku 
życia nie mają zdolności do czynności prawnych 

– mówiąc krótko nie powinny zawierać umów. 
W praktyce wiemy, że dzieci lubią i robią zakupy. 
Co stanie się, jeśli dziecko jednak kupi zeszyt, 
coś do jedzenia? Transakcja jest ważna pod 
warunkiem, że w jej wyniku dziecko nie zostało 
pokrzywdzone. W znacznie lepszej sytuacji są 
nastolatki, czyli osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem 
życia. Mają oni tzw. ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych. Dlatego mogą zawierać 
umowy w drobnych, bieżących sprawach życia 
codziennego, czyli kupować czasopisma, przybory 
szkolne, książki, itp. W przypadku zakupów 
o wyższej wartości zawsze potrzebna jest zgoda 
rodziców lub opiekunów, bądź potwierdzenie przez 
nich umowy.

Małgorzata Cieloch  
Rzecznik prasowy 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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świadoma konsumpcja

DRUgI KROK  
- na co zwracać uwagę  
robiąc zakupy?

Podstawowe trzy zasady świadomego 
kupowania to: prawo do informacji, bezpieczeństwa 
i reklamacji (dochodzenia swoich racji) w przypadku 
towaru wadliwego. Każda decyzja zakupowa  
powinna być świadoma. Bez względu 
na wartość rzeczy powinniśmy zwracać uwagę 
na podstawowe jej cechy: cenę, skład, przydatność 
do spożycia (artykuły spożywcze), jakość. Chcąc 
być świadomym konsumentem nie możemy 
również zapominać o sprawdzeniu informacji 
o sposobie wytwarzania i wpływie na środowisko 
danego artykułu. Unikniemy błędów, jeśli będziemy 
czytać etykiety i informacje dostarczone przez 
sprzedawcę i producenta. Porównujmy oferty. 
Pamiętajmy, że do wszelkich promocji, okazji, super 
wyprzedaży, powinniśmy podchodzić szczególnie 
ostrożnie. Być może to, co sprzedawcy wydaje 
się atrakcją – niekoniecznie dla nas oznacza 
to samo. Robiąc zakupy bez względu na miejsce 

– warto pamiętać o zabraniu torby wielokrotnego 
użycia i obowiązkowo poprosić o wydanie 
dowodu zakupu. Nie zapominajmy o segregacji 
opakowań, w szczególności tych, które mogą być 
użyte kolejny raz.

TRZECI KROK  
– nie dajmy się  
oskubać

Sprzedawcy nie mogą wprowadzać w błąd. 
Nieczytelne ceny, niezgodne z rzeczywistością 
deklaracje o ekologicznym wytwarzaniu, terminie 
przydatności do spożycia – takie praktyki są 
zakazane. Nie zawsze wiemy, jak sobie z nimi 
poradzić i gdzie szukać pomocy. Warto wiedzieć, 
że w przypadku problemów najmłodszych 
konsumentów z nieuczciwym sprzedawcą 

– najlepszą radą jest powiadomienie opiekuna. 
Dorośli mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 
infolinii 800 007 707 – tam dowiedzą się, jak 
wybrnąć z kłopotów. Bezpłatną pomoc prawną 
można uzyskać również w Wojewódzkich 
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ważne 
informacje na temat praw najmłodszych 
konsumentów dostępne są także na specjalnej 
stronie stworzonej przez UOKiK  
www.konsumenckieabc.pl.    

OKAZJA
OKAZJA

Małgorzata Cieloch  
Rzecznik prasowy 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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C hoinka żywa - zielona i pachnąca czy 
plastikowe drzewko, reklamowane jako 
ekologiczne, bo nie wymaga wycinania 

lasu i wystarcza na lata? Co wybrać podczas 
świątecznej gorączki zakupów? Na początku 
pytania mogą wydawać się trudne i podchwytliwe, 
jednak odpowiedź jest prosta i z korzyścią 
dla otaczającego nas środowiska.

Skąd pomysł  
na drzewko świąteczne?

W wielu kulturach drzewo jest uważane za 
symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. 
Jako drzewko bożonarodzeniowe, pojawiło 
się w XVI wieku. Tradycja choinek narodziła 
się w Alzacji (kraina geograficzna i region 
administracyjny we Francji), gdzie wstawiano 
drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami, 
tym samym nawiązując do rajskiego drzewa. 
Zwolennikiem choinek był Marcin Luter, dlatego 
też szybko stały się popularne w protestanckich 
Niemczech. W XIX wieku choinka zawitała 
do Anglii i Francji, a potem do innych krajów 

m.in. Polski. Od tej pory jest najbardziej 
rozpoznawanym symbolem świąt 
Bożego Narodzenia.

Jakie drzewko wybrać?

Sztuczna  
choinka:

Wady:
  zużycie surowców  
naturalnych  
(ropopochodnych),

  emisja zanieczyszczeń w trakcie 
produkcji i transportu,

  problem z utylizacją po zużyciu: po spaleniu 
choinki do atmosfery dostaną się trujące 
opary, natomiast po wyrzuceniu jej na 
śmietnik – rozkład może trwać nawet 
kilkaset lat.

Zalety:
  jedna wystarcza przynajmniej  
na kilka lat,

 nie gubi igieł,

 
nie potrzebuje wody.

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. 
Czy zastanawialiście się jaka choinka 
będzie gościła w waszych domach? 
Jakie drzewko świąteczne wybrać: 
żywe czy sztuczne? Czy taki wybór 
ma wpływ na środowisko, w którym 
żyjemy?

Jaka choinka 
na święta?

JaKiE drzEwKo wyBrać?
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Żywa  
choinka:
Wady:

  niewielkie rozmiary 
drzewka, jeżeli jest 
to choinka w donicy, 
którą zamierzamy 
posadzić wiosną 
(duża choinka 
potrzebuje ogromnej 
donicy, by pomieścić jej korzenie),

  w domu może stać maksymalnie  
kilkanaście dni, bo później zaczyna gubić igły. 

Zalety:
  pochodzi z plantacji zakładanych 
na terenach otwartych lub w lasach, 
gdzie pod liniami energetycznymi 
normalny, wysoki las i tak nie może 
rosnąć - tylko niewielka ilość drzewek 
pozyskiwana jest z innych terenów 
leśnych, jednak zawsze wykonanych 
w ramach zabiegów pielęgnacyjnych 
prowadzonych przez leśników,

  produkuje tlen w czasie całego swojego życia,

 ma naturalny zapach,

  możliwość posadzenia drzewka na wiosnę  
w swoim lub przyjaciół ogrodzie  
(jeżeli była to choinka w donicy).

Każdy rodzaj choinki ma swoje wady i zalety,  
ale bardziej przyjazne dla środowiska są choinki 
naturalne. Ostateczny wybór, zawsze należy 
jednak do konsumenta.    DK

 
Źródło: 
www.ekobudowanie.pl, www.styl-zycia.ekologia.pl,  
www.wikipedia.org

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. oraz MiniLO&Aniela ogłaszają:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA WYKONANIE GRY PLANSZOWEJ!
Przygotuj koncepcję gry, która uwzględni:
� sposoby zagospodarowania i recykling zużytych opon,
� zagrożenia, jakie płyną z niewłaściwego postępowania ze zużytymi oponami,
� program aktywnej edukacji ekologicznej GUMOWY SUROWIEC (www.gumowysurowiec.pl).

Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie w grze wizerunków udziałowców 
Centrum Utylizacji Opon S.A. www.utylizacjaopon.pl

Nagroda? Najlepsza gra zostanie opublikowana jako dodatek specjalny w MiniLO&Aniela.

Kontakt: Justyna Borecka, tel. 519 184 376, kontakt@mmconsulting.waw.pl
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Świąteczna girlanda

Potrzebne materiały: papier, zszywacz, nożyczki.

Papier potnij na jednakowe paski (1x10 cm). 
Ich ilość zależy od tego, jak długi ma być łańcuch. 
Po przygotowaniu pasków, weź dwa, połącz 
je na dole za pomocą zszywacza, uformuj serce 
a następnie przyłóż skierowane w górę kolejne dwa 
paski. Teraz możesz zszyć swoje serce. I tak dalej…

Święta i Nowy Rok zbliżają się wielkimi krokami. 
Poniżej znajdziecie kilka pomysłów na własnoręczne 
wykonanie ozdób choinkowych i świątecznych 
dekoracji. Pomyślcie też o zwierzętach, dla których 
okres zimowy wiąże się z utrudnionym dostępem 
do pokarmu. Czego potrzebujecie? Odrobiny zapału, 
dobrych chęci, ogólnodostępnych materiałów i kilku 
przyborów pomocnych do ich wykonania. Zaczynamy 
naszą zabawę...

Nie kupuj ozdób  
– zrób je sam!
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Bałwanki z kapsli

Potrzebne materiały: kapsle (3 szt.), biała farba 
akrylowa, markery wodoodporne (czerwony 
i czarny), kolorowa wstążka, guziczek, mocny klej.

Kapsle od środka pomaluj białą farbą akrylową. 
Połącz je w pionie, sklejając ze sobą mocnym 
klejem. Do zewnętrznej strony kapsli przyklej 
tasiemkę zakończoną pętelką - tak powstanie 
zawieszka. Na pierwszym kapslu narysuj oczy, nos 
i buźkę, a na drugim guziczki. Bałwanka ozdób 
szalikiem wykonanym z tasiemki bądź wełny, 
przyklej do niej guziczek. Twój bałwan jest gotowy 
do powieszenia.

Bombka

Potrzebne materiały: stara bombka (najlepiej biała 
lub przeźroczysta), stare gazety/komiksy/nuty,  
klej, pędzelek, wstążka, brokat.

Podrzyj gazety na małe kawałki. Bombkę posmaruj 
klejem i obłóż ją gazetą. Wierzch bombki ponownie 
posmaruj klejem i obsyp ją brokatem. Pozostaw 
do wyschnięcia. Następnie przy zawieszce przyklej 
wstążkę zawiązaną w kokardkę. Gotowe!

Zawieszka  
z pokarmu dla ptaków

Potrzebne materiały: foremki do ciastek, 
¾ szklanki mąki, ½ szklanki wody, 3 łyżki miodu 
płynnego, 1 opakowanie żelatyny, 4 szklanki 
pokarmu dla ptaków, wstążka/sznurek, słomka 
do napojów.

Do mąki dodaj wodę, miód oraz żelatynę. 
Dobrze wszystko wymieszaj, a następnie dodaj 
pokarm dla ptaków. Ponownie wymieszaj. 
Tak przygotowaną masę dodaj do foremek. 
W każde przygotowane „ciastko” włóż słomkę. 
W ten sposób zrobi się dziurka do przewieszenia 
przez nią wstążki/sznurka. Całość pozostaw 
na 3 godziny. Następnie wyciągnij je z form, usuń 
słomki. Do całkowitego wyschnięcia pozostaw 
na noc. Dodaj wstążki i zawieś na gałązce. Ptaszki 
będą ci wdzięczne.    AK

 
Źródło: www.we-dwoje.pl
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W sobotni poranek MiniLO miał ochotę 
na jajecznicę z jaj pochodzących 
od „zadowolonych” kur, czyli takich, 

które żywione są nieprzetworzonymi paszami, 
chodzą po trawce i korzystają ze świeżego 
powietrza. Chłopiec, chcąc uniknąć zakupu jaj 
z chowu klatkowego kur, zdecydował się na 
wybór produktów ze znakiem, który przyznawany 
jest tylko ekologicznym gospodarstwom. 
Takie gospodarstwa dbają o dostęp do wybiegów 
dla zwierząt. 

Przy kasie zdał sobie sprawę, że zapomniał 
z domu swojej bawełnianej  torby. 
Niechętnie zdecydował się na spakowanie 

produktu w torbę, którą zaproponowała mu 
kasjerka. Wcześniej jednak upewnił się, z jakiego 
rodzaju materiału została ona wykonana. 
Okazało się, że znajduje się na niej  symbol 
widniejący na opakowaniach, które ulegają 
biodegradacji i podczas kompostowania nie 
uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. 
MiniLO uspokoił się, bo wiedział, że nie jest 
to jedynie znak marketingowy. Ten symbol 
przyznawany jest w Polsce po certyfikacji 
przeprowadzonej przez COBRO - Instytut 
Badawczy Opakowań w Warszawie. Później taką 
torbę należy segregować razem z odpadami 
organicznymi przeznaczonymi do kompostowania, 
a nie umieszczać w pojemnikach przewidzianych 
na opakowania z tworzyw sztucznych.

Czy zastanawiałeś się jaki wpływ na otoczenie mają twoje 
zakupy? Czy jesteś w stanie rozróżnić produkty przyjazne 
dla środowiska od tych, które mają na nie negatywny 
wpływ? Czy zwracasz uwagę na informacje znajdujące 
się na produkcie i jego opakowaniu? Masz wątpliwości, 
czy dobrze je interpretujesz? Zapraszamy na wspólne 
zakupy razem z MiniLO i Anielą. 

Ekoznaki na produktach
– jak się nie pogubić w oznaczeniach?

16
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Tego samego dnia Aniela stwierdziła, 
że warto byłoby na obiad przygotować rybę, 
ponieważ jej mięso stanowi cenne źródło 

białka. Niestety zasoby ryb na świecie drastycznie 
maleją, dlatego Aniela zwróciła szczególną uwagę 
na to, by nie kupić gatunku z populacji zagrożonej 
wymarciem. Zapytała sprzedawcę ryb o niebieski 
certyfikat organizacji MSC – Marine Stewardship 
Council, który  promuje przyjazne środowisku 
praktyki rybackie na całym świecie. Ekspedient 
zasugerował kilka produktów. W rezultacie Aniela 
kupiła łososia z hodowli oznaczonej MSC, zamiast 
zakupu tej samej ryby z naturalnie rozmnażających 
się populacji bałtyckich. Populacje te są poważnie 
zagrożone wyginięciem.

Wychodząc ze sklepu spożywczego, 
Aniela przypomniała sobie, że jutro są 
urodziny jej przyjaciółki i chciałaby jej 

kupić w prezencie drobny kosmetyk. W pobliskiej 
drogerii szukała produktu ze specjalnym 
oznaczeniem informującym, że dany produkt 
ani jego żaden składnik nie był testowany na 
zwierzętach. W końcu odnalazła krem z logotypem 
królika i zadowolona zakupiła kosmetyk.

Ostatnim produktem na liście zakupów Anieli 
był płyn do mycia naczyń. Mama prosiła 
ją o konkretny detergent, upatrzonej 

marki, który zawiera oznaczenie ekologiczne 
tzw. "stokrotkę" (Eco-label). Znak ten jest 
nadawany na podstawie warunków określonych 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej nr 1980/2000/CE i można go 
znaleźć m. in. na żarówkach, telewizorach, pralkach, 
komputerach osobistych, zmywarkach do naczyń, 
detergentach do zmywarek, farbach, lakierach 
i innych środkach czyszczących. Informuje, że takie 
produkty spełniają najostrzejsze wymogi ochrony 
środowiska.
 

W drodze do domu MiniLO i Aniela 
spotkali się i rozpoczęli rozmowę 
o pracy domowej zadanej na najbliższy 

poniedziałek.  Konieczne będzie jej wydrukowanie 
a jakiś czas temu skończył się im papier. W związku 
z tym, wstąpili do sklepu papierniczego. Kupili  
ryzę papieru w opakowaniu oznaczonym  
znakiem Błękitnego Anioła. Ten symbol jest 
jednym z najstarszych w Europie i znajduje się 
na wielu produktach pochodzenia niemieckiego. 
Oznaczenie stosowane jest dla produktów 
o lepszej charakterystyce środowiskowej 
od innych artykułów z tej samej grupy towarowej. 
Dodatkowo okazało się, że papier pochodzi 
z recyklingu!     BM

Eco LABEL
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Czy te wszystkie 
produkty kupiłaś 

w naszym osiedlowym 
sklepie?

Tak, robiąc tam zakupy 
wsparłam lokalnych 

sprzedawców. Poszłam tam 
pieszo, a to również wpłynęło 

korzystnie na otaczające 
nas środowisko.  

Nie, to jest torba, 
którą dzisiaj sama 

zrobiłam 
z niepotrzebnej 

koszulki.

Kupiłaś 
nową torbę?

Chciałam wybrać 
odpowiednie produkty. 
Zależało mi  na takich, 
które wyprodukowano 

z poszanowaniem 
środowiska i bez 

zbędnego opakowania.

Odpowiedzialne zakupy

4 5

Kupiłam  ser, który ci tak 
smakował na urodzinach Anieli. 

Spójrz na jego opakowanie. Czy widzisz 
na nim coś szczególnego?

Znaczek z zielonym liściem. 
Co on oznacza? 

To znak, który przyznawany 
jest produktom ekologicznym 

w Unii Europejskiej. Warto znać 
i czytać oznaczenia 

symboli na produktach, 
które kupujemy.

3

1

2

cdn.

Odpowiedzialne 
zakupy… 

Co to takiego?

Gdzie byłaś
mamo? 

Na odpowiedzialnych 
zakupach. 
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Czyste
W Polsce w 2011 r. wytworzono ponad 124 mln ton 
odpadów, z tego 12 mln ton stanowiły odpady komunalne. 
Z tego na każdego mieszkańca przypadło około 315 kg 
wytworzonych odpadów komunalnych. Odpady 
niezebrane od właścicieli trafiły do środowiska lub 
zostały ponownie wykorzystane w naszych domach np. 
jako słoiki na przetwory, pudełka do przechowywania 
drobiazgów itp. Ważne jest, żeby ograniczyć ilość 
wytwarzanych odpadów i segregować te, których musimy 
się pozbyć.    JO

Źródło: www.wikipedia.org, infrastruktura komunalna w 2011 r. informacje i opracowanie statystyczne GUs.

środowisko
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Przeskakując
odpowiednią ilość liter
odczytaj hasło. Litera
w zaznaczonym polu
to pierwsza litera hasła.

1

HA S ŁO

a

b a

b



24

odpady

Litery z ponumerowanych na czerwono
pól utworzą rozwiązanie.

pionowo
1.  Sposób przetwarzania odpadów 

organicznych.

poziomo
1.  Często stanowią opakowanie 

napojów.
2.  Są wykorzystywane 

jako surowce wtórne.
3.  Najszczelniejszy i najzdrowszy 

materiał służący do wyrobu 
opakowań.

4.  Powszechna nazwa 
tworzyw sztucznych.

5.  Oszczędzamy je zbierając 
makulaturę.

6.  Butelki, torebki, kartony to...........
7.  Ponowne wykorzystanie 

odpadów jako 
surowców 
do produkcji.

2
1 2
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Z plątaniny liter ułóż hasło:3

H

R

Ń

O

Z

Y
N O

R

W

P

D

W

A !

O

Ę

T

RAADRP
C

R

Ę

HA S ŁO

6 7



25MINILO & ANIEL A   nr 04/2013

odpady

4 Recyklingowe
łamanie głowy

5

HA S ŁO

HA S ŁO śmieci  po uż yciu zgnieć!

TEST

1.  Jak długo rozkłada się 
plastik (butelka PET, 
reklamówka) 
w środowisku?

     a. ok. 10 lat 
b. poniżej 1 roku 
c. setki lat

2.  Odpadami  
niebezpiecznymi  
dla środowiska są:

    a. baterie

    b. drewniane zabawki

    c. resztki jedzenia

3.  Na kompost nadają się:

    a.  ogryzek jabłka, skórka 
po bananie, książka

    b.  obierki ziemniaków, 
ogryzek jabłka, skórka 
po bananie

    c.  obierki ziemniaków, 
butelka, ogryzek jabłka

Odpowiedzi: 1-c, 2-a, 3-b.

B

W=C Y

G

P

Y=I KR Y=E

T Y K T Y K T Y K
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bioróżnorodność

OpOwiEści z BałtyKU

Odpady pozostawione na plaży, zrzut ścieków i nawozów do 
morza, wycieki ropy i substancji szkodliwych ze statków, hałas 
oraz nadmierny połów ryb… mają negatywny wpływ na stan 
bioróżnorodności w Bałtyku. Jakie gatunki tam żyją i czego 
się obawiają? Niech opowiadanie, chociaż w części, rozwieje 
wątpliwości…

Wcale nie tak dawno i wcale nie tak 
daleko jakby się mogło wydawać… 
w wodach Zatoki Puckiej miało odbyć 

się doroczne święto ryb. Od kilku dni, w związku 
z planowaną uroczystością, ryby miały płetwy 
pełne roboty. Radosna atmosfera udzielała się 
zresztą wszystkim mieszkańcom Pucyfiku – bo tak 
zwykli dumnie mawiać o Zatoce Puckiej - miejscu 
swego zamieszkania. 

Dzień zapowiadał się wyjątkowo. Młode śledzie 
i szproty od wczesnych godzin rannych pływały, 
przypominając zwierzętom o obchodach. Smukłe, 
przypominające trawę morską – ryby wężynki 
przystrajały scenę, a inne - stynki – pachnące 
świeżymi ogórkami, odświętnie rozsiewały swój 
piękny zapach po okolicy. Skarp – nie mylić ze 
skarbem! – przez przyjaciół zwany turbotem, 
wydawał rybom ostatnie dyspozycje związane 
z organizacją ważnego dnia. 

Niezwykle pomysłowe okazały się małże 
– sercówki, rogowce i omułki, które z okazji święta 
i w prezencie dla przyjaciół ryb ułożyły się na dnie, 
tworząc duży i bajeczny wzór ryby. Szkoła tańca 
chełbi modrej przygotowała natomiast pokaz 
tańca młodych meduz. Tancerki miały wystąpić 
w swych kloszowych, połyskujących różem 
sukienkach. Tradycją było, iż co roku na święcie ryb 
pojawiał się gość specjalny. Za każdym razem był 
to ktoś inny. Ta część uroczystości zawsze była 
niespodzianką – zaskoczeniem dla mieszkańców 
Pucyfiku. W minionym roku na przykład gościem 
okazała się foka szara, a dwa lata temu – nowy 
przybysz - ze śmiesznym futerkiem na szczypcach 

- krab wełnistoręki. Z gościem specjalnym zawsze 
przeprowadzany był wywiad. To była bardzo 
lubiana i pouczająca część uroczystości. 

- wielkie świętowanie w Pucyfiku!
Autor:  Patrycja Wojtkowiak-Skóra
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Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia obchodów. 
Po pokazach artystycznych meduz oraz pąkli, 
przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu 
na „rybę roku”. Wszyscy w napięciu oczekiwali, 
aż skarp - prowadzący uroczystość - ogłosi 
zwycięzcę. Okazał się nim trochę zawstydzony 
kur diabeł, zwany często diabłem morskim. Jego 
oblicze nie należało do najsympatyczniejszych. 
Miał dużą, uzbrojoną w kolce głowę i groźnie 
wyglądające płetwy. 

-  Gość specjalny, gość specjalny – dało się słyszeć 
szepty.

Widownia słusznie czuła, że zbliża się moment 
prezentacji gościa specjalnego. Skarp dumnie 
zapowiedział: 

-  Panie i panowie! Powitajmy morświna! Brawa 
dla morświna! 

Wszyscy zebrani bili brawo. Przybycia takiego 
gościa nie spodziewał się nikt. Morświn ukłonił się 
i pozdrowił zebranych: 

-  Dzień dobry! Mam na imię Baltuś. Jest mi bardzo 
miło, że zostałem zaproszony na święto ryb! 
To dla mnie zaszczyt i z przyjemnością odpowiem 
na wszystkie wasze pytania.

Rozległ się szmer podziwu, każdy chciał się 
czegoś dowiedzieć. Skarp wskazywał kolejnych 
szczęśliwców, którzy mogli zadać pytanie. Mały 
dorsz poprosił, aby morświn opowiedział coś 
o sobie. Baltuś zaś odrzekł:

-  Jestem morświnem, małym waleniem, krewnym 
delfina. Mieszkam i pływam w Bałtyku, podobnie 
jak cała moja rodzina. Tu się urodziłem, tu przez 
ponad pół roku pływałem pod opieką mamy. 
Dzięki niej czułem się bezpiecznie i jak to ssak, 
aby się dobrze rozwijać – potrzebowałem 
jej mleka. Jak widzicie mam ciemny grzbiet i jasny 
brzuch. Pływam raczej wolno,  z prędkością 
ok. 20 km/h, potrafię nurkować nawet na 50 m 
głębokości. Co jakiś czas muszę jednak się 
wynurzyć i zaczerpnąć powietrze.

-  Czy pływasz z rodziną, w stadzie a może sam? 
Gdzie pływasz?- spytała stara stornia.

-  Mam naturę samotnika. Czasem jednak my 
– morświny pływamy w małych stadach. Bywa, 
że razem żerujemy, migrujemy. Żyjemy w wodach 
półkuli północnej, szczególnie lubimy spokojne 
zatoki morskie. Wolę omijać ludzi i ich statki, 

wszelkie hałasy. Tak jest bezpieczniej.

Mała krewetka bałtycka, oczarowana posturą 
morświna, była ciekawa jak duże są morświny i jak 
długo żyją. Baltuś na to:

-  Ja jestem jeszcze młodym morświnem, nie 
osiągnąłem jeszcze takich rozmiarów jak mój tata. 
On ma 1,5 m i waży 50 kg! Morświny żyją do 15 lat.

-  Jaką stosujesz dietę?- spytała szczupła węgorzyca.

-  Najchętniej zjadam ryby, śledzie i szproty… ale bez 
obaw – nic wam nie zrobię. Bywa, że mam chęć na 
skorupiaki, a nawet na glony – odparł morświn.

-  Czy jest coś, czego się boisz? – trzęsąc się 
wydukał mały omułek.

-  Boję się wielu rzeczy: hałasu, dudnienia, szmerów 
– silników łodzi, statków i głośnych skuterów. Takie 
odgłosy nas ogłuszają i tracimy orientację. Boję się 
także zaplątać w rybackie sieci. Takie nieszczęście 
przytrafiło się już niestety zbyt wielu morświnom. 
Boję się, że warunki do życia w Bałtyku będą na 
tyle trudne, że nie dam rady. Zasmucił się. 

Zapadła cisza, zwierzętom zrobiło się żal gościa. 

-  Czy jest coś, co można zrobić, abyś ty i twoi bliscy 
poczuli się bezpieczniej? - rezolutnie spytała 
ślimakowa – błotniarka bałtycka.

-  Najważniejsze to uświadomić ludziom, że 
to, czy przeżyjemy zależy od nich. Jesteśmy 
objęci ochroną, jednak w tej chwili pływa nas 
w Bałtyku mniej niż 100 osobników, a to zbyt 
mało. Wyobraźcie sobie, że kiedyś było nas 
tak dużo, że władze wprowadziły premie za 
złowienie morświna, traktując nas jako olbrzymią 
konkurencję dla rybaków. Trzeba ograniczyć 
to, o czym mówiłem wcześniej – hałas ale 
i zanieczyszczenie. Powiem wam jako ciekawostkę 

– w Gdyni ludzie zbudowali nam pomnik! Pierwszy 
morświnowy pomnik! Może takie działania też 
poskutkują. Bądźmy dobrej myśli…

Zebrane zwierzęta były pod wrażeniem gościa, 
długo go oklaskiwały. Wszyscy nabrali szacunku 
w stosunku do tych zagrożonych wyginięciem 
ssaków. Jak się okazało, choć duże – to wcale 
nie mają tu łatwego życia. Święto ryb, kolejny 
raz okazało się bardzo udanym wydarzeniem 
w Pucyfiku. Przyniosło niestety też refleksję na 
temat kruchości życia… i faktu, iż tak wiele zależy 
od tych, co są na lądzie – od ludzi…   



Listopadowe spotkania   
OGólnOPOlskieGO 
klUbU ekOedUkatOra 
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21 listopada w Warszawie i 22 listopada  
w Krakowie odbyły się spotkania z członkami 
Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora pn.: 
„Nie taki odpad straszny… - jak nauczać 
o odpadach”. Jak wskazuje tytuł spotkania 
– rozmawialiśmy o odpadach.

Spotkanie było idealnym miejscem 
do wymiany doświadczeń. Zarówno  
w Warszawie, jak i w Krakowie uczestnicy 

byli aktywnymi EkoEdukatorami.

Pomysły, z jakimi EkoEdukatorzy współpracowali 
z uczniami, były bardzo zróżnicowane. 
Najciekawszym był tzw. Tydzień bez zabawek 
w jednym z podwarszawskich przedszkoli. 
Placówka „wysłała zabawki na wakacje”. 
Dzieci miały za zadanie własnoręcznie 
przygotować sobie zabawki z różnych 
odpadów. Ciekawą akcją w innej placówce było 
zorganizowanie Ekologicznego Patrolu, który 
sprawdzał stan okolicznego środowiska. Na ten 
temat przygotowano sprawozdanie dla gminy…

Więcej pomysłów  

na fb i w kolejnych 
numerach MiniLO&Aniela 
w dziale Sukcesy naszych 

EkoEdukatorów.

Kraków

Warszawa

www.ekoedukator.pl.

PROFESJONALIŚCI  
Z NAUCZYCIELAMI
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO
POKOLENIA EKOLOGÓW: 
WyCIECZKI, KONKURSy,  
NAGRODy I RELACJE.

polub nas na:

        /klubekoedukator
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Na zakończenie spotkania chcieliśmy sprawdzić 
i zarazem podsumować wiedzę uczestników 
z zakresu segregacji odpadów. Podzieliliśmy 
wszystkich na zespoły. Każdy z nich musiał 
posegregować odpady oraz odpowiedzieć 
na pytanie: jak ograniczyć ich powstawanie? 
Co zwróciło naszą uwagę? Nikt nie nazywał 
odpadów „śmieci”. Dla każdego były to cenne 
surowce wtórne. 

Warszawa

Zespół – Odpadziochy  (1) – przed pozbyciem 
się niepotrzebnych rzeczy, myśli czy można 
je jeszcze wykorzystać, np. plastikowe pojemniczki 
do zasadzenia kwiatków. Druga grupa Ekoludki  (2)
powinny nazwać się raczej Przydasie, ponieważ 
wszystko się im przyda… zbędną zabawkę można 
przekazać dalej, rolki po papierze toaletowym 
można wykorzystać na warsztatach… w zasadzie 
wszelkie odpady to doskonała baza pomysłów 
na kreatywne zajęcia.

Kraków

Grupa Ekobabki 1 (3) także zanim coś wyrzuci, 
wykorzystuje to na zajęciach. Wspiera używanie 
ekologicznych toreb zamiast jednorazówek. Zespół 
Marzanna (4) swoją nazwę zawdzięcza słowiańskiej 
bogini symbolizującej zimę i śmierć. EkoEdukatorzy 
wspólnie z podopiecznymi stworzyli ją 
z odpadów. Złamali tradycję - nie wrzucili jej 
do rzeki i tym samym nie zaśmiecili, a rozłożyli 
ją na czynniki pierwsze, po czym posegregowali. 
Ekobabki 2 (5) przypomniały o domowych 
sposobach przygotowywania jedzenia, bez użycia 
konserwantów... Ekoterminatorzy (6) sądzą, że jeśli 
nie kupować produktów opakowanych w nadmiar 
opakowań, producenci nie będą wówczas  
ich produkować.     JO

1

2

4

56

3



DLA NAUCZYCIELA

Odbiorcy: uczniowie klas gimnazjum.
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min.
Cel główny: kształtowanie postaw 
odpowiedzialnego konsumenta.

Cele szczegółowe  
(przewidywane osiągnięcia ucznia):
•   definiuje pojęcia: produkt, opakowanie, 

konsumpcja, społeczeństwo konsumpcyjne, 
społeczeństwo recyklingu, cykl życia 
produktu,

•   potrafi wymienić podstawowe zagrożenia 
nieodpowiedzialnej konsumpcji: nadmierne 
nabywanie przedmiotów, nadmiernej ilość 
odpadów, produkcji, która zanieczyszcza 
środowisko, nadmiernie eksploatuje zasoby 
naturalne, nie przestrzega praw człowieka 
i zwierząt,  

•   analizuje przebieg inscenizacji oraz 
wyciąga wnioski,

•   wskazuje zależności pomiędzy produkcją 
a jej wpływem na środowisko naturalne 
oraz życie i zdrowie ludzi i zwierząt,

•   formułuje swoje myśli i odczucia, dyskutuje, 
•   przewiduje skutki swoich konsumenckich 

zachowań dla środowiska naturalnego, życia 
i zdrowia ludzi i zwierząt.

Metody i formy:
•   drama – improwizacja,
•   dyskusja.

Środki dydaktyczne:
•   różnego rodzaju produkty  

(lub opakowania imitujące produkty),
•   torby jednorazowe, wielokrotnego użytku,
•   rekwizyty imitujące pieniądze, rachunki 

sklepowe,
•   czasopismo MiniLO&Aniela nr 1/2013, 4/2013,
•   dodatkowe materiały dydaktyczne na 

stronie www.ekoedukator.pl dla członków 
Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora.
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– scenariusz zajęć – 

Kolejny raz prezentujemy scenariusz, który może 
pomóc w zorganizowaniu interesujących zajęć. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją.

Wykorzystaj 
scenariusz

na swoich lekcjach 



Przebieg zajęć:
1.  Zajęcia polegają na przeprowadzeniu 

improwizowanej scenki – robienie zakupów, 
bez nakreślonego tekstu scenariusza. Bazuje 
się na doświadczeniu oraz intuicji uczniów. 
Nauczyciel nakreśla jedynie temat zajęć 

– odpowiedzialna konsumpcja.
2.  Przed realizacją lekcji nauczyciel zleca 

uczniom przygotowanie się do zajęć. 
Prosi o przyniesienie wszelkich przedmiotów, 
związanych z zakupami:

 a.  po kilka różnorodnych produktów 
(spożywczych, kosmetycznych, 
chemicznych, odzieży itd.), pakowanych 
na różne sposoby (bez dodatkowych 
opakowań, z nadmierną ilością opakowań), 
ze składem na opakowaniu oraz bez, 
z różnymi dodatkowymi znakami, 
przeterminowane oraz z obowiązującą 
datą ważności, tzw. produkty zdrowe 
i niezdrowe, duże i małe, produkty 
uzupełniające (tzw. koncentraty), 
wytworzone w Polsce oraz poza granicami;

 b.  prosi o przyniesienie toreb na zakupy 
– jednorazowe, wielokrotnego użytku.

3.  Uczniowie przygotowują scenerię – sklep. 
Jedna z osób odgrywa rolę „sprzedawcy”. 
Pozostali uczniowie odgrywają  role 

„konsumentów”. Wszyscy bazują na swoich 
doświadczeniach.

4.  Przed improwizacją nauczyciel instruuje 
jedynie „sprzedawcę”, aby sprzedawał 
w sposób nieodpowiedzialny: produkty 

nadmiernie opakowane, przeterminowane, 
żeby pakował je dodatkowo do torebek 
jednorazowych, nie wydawał paragonu, itd.

5.  „Konsumenci” po kolei robią zakupy 
w sklepie – improwizują, bazują na swoich 
konsumenckich doświadczeniach.

6.  Po zakończonym zadaniu nauczyciel wraz 
z uczniami omawia zachowanie „sprzedawcy” 
oraz „konsumentów”. Omawiany jest zakup 
każdego z uczniów wraz z całym cyklem 
życia danego produktu. Każdy po kolei 
opowiada, dlaczego wybrał dany produkt, 
na co zwrócił uwagę? Omawiane jest także 
to, co powinien wybrać jako odpowiedzialny 
konsument, na co zwrócić uwagę? Czy dany 
produkt jest mu potrzebny? Jak powstał 
i gdzie? Co powinien zrobić „konsument” 
po zużyciu produktu?

7.  Uczniowie zapoznają się z tekstem pt.: „Bądź 
świadomym konsumentem” – MiniLO&Aniela 
04/2013, str. 10 i 11  oraz podsumowują 
zajęcia.

DLA UCZNIA 
Karta pracy oraz dodatkowe materiały 
informacyjne do scenariusza „Na zakupy” 
do pobrania na stronie  
www.ekoedukator.pl.      JO

Źródło: 
MiniLO&Aniela nr 1/2013, 4/2013
Goleman D., Inteligencja ekologiczna, 
www.uokik.pl
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WSPÓLNIE ROZWIJAJMY 
SPOŁECZEŃSTWO EKOLOGICZNE!

Wybierz wspaniały świąteczny prezent, wesprzyj środowisko

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, KRS 0000412653, NIP 524-27-50-693, BNP Paribas Bank Polska SA, Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001, tel. 519 184 340, fundacja@ekocykl.org

FB.COM/FUNDACJAEKOCYKL Polub nas na Facebooku i odbierz nagrodę.

MOŻESZ POMÓC POPRZEZ UDZIAŁ W LICYTACJI NA FUNDACJA-EKOCYKL.PL



Joanna Beczek 
Wychowawca przedszkolny

Uważam, że powstanie 
Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora jest 
interesującym posunięciem. 
Świadomość ekologiczna 
społeczeństwa jest 
niedostateczna, co widać np. 
na naszych niezbyt czystych 
ulicach, po nieoszczędnym 
gospodarowaniu zasobami 
oraz  złym traktowaniu 

zwierząt… Myślę, że edukację ekologiczną trzeba zaczynać 
już od najmłodszego pokolenia. Przedszkole, w którym 
pracuję chętnie włącza się w różne akcje, które promują 
ekologię i ochronę środowiska tj. m.in. zbiórka makulatury 
i nakrętek. Szkolenia organizowane przez klub są okazją 
do poszerzenia naszej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, co usprawni naszą pracę. Są także okazją 
do nawiązania nowych kontaktów. 

Aldona Stam
Wychowawca świetlicy szkolnej

Myślę, że pomysł powstania 
klubu dla nauczycieli 
zainteresowanych ekologią 
jest jak najbardziej 
trafionym pomysłem. 
Z racji wykonywanego 
przeze mnie zawodu, widzę 
ogromną potrzebę edukacji 
ekologicznej w szkołach. 
Osobiście korzystam w swej 
pracy z wielu proponowanych 

na stronie internetowej materiałów. Są to głównie 
scenariusze zajęć. Sądzę, że dobrym pomysłem byłoby też 
uczestniczenie w szkoleniach i kursach organizowanych 
przez Ogólnopolski Klub EkoEdukatora. Osobiście 
najbardziej interesuje mnie temat gospodarki odpadami, 
dlatego też liczę na tę tematykę szkoleń.

Patrycja Wojtkowiak-Skóra
Nauczycielka biologii i ekologii morza

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora to miejsce 
spotkań nauczycieli z pasją, 
poszukujących inspiracji, 
chcących dzielić się swoim 
doświadczeniem. To miejsce, 
które dla aktywnych 
i odważnych nauczycieli 
stwarza nieograniczone 
możliwości do działania. 
W ramach klubu, z myślą 

o nauczycielach - edukatorach organizowane są m.in. 
spotkania i warsztaty, przedstawiane są gotowe 
rozwiązania do wykorzystania na lekcji, czy podczas 
zajęć terenowych. Ogólnopolski Klub Ekoedukatora daje 
możliwość nawiązania współpracy z nauczycielami, 
a tym samym ze szkołami w kraju, co zaowocować może 
wymianą młodzieży, czy też wspólną realizacją projektów 
ekologicznych. Mam już kilka pomysłów, którymi podzielę 
się w ramach EkoEdukatora. Szczególnie zależy mi, aby 
zaakcentować zagadnienia związane z ekosystemem 
Bałtyku, jego ochroną, bioróżnorodnością. Wiedza młodych 
ludzi na temat naszego morza jest znikoma. EkoEdukator 
ma tyle do pokazania... bo jak powiedział znany biolog 
morza Ludwik Żmudziński:

„ (…) morze to przecież nie tylko wspaniały żywioł i teren 
wypoczynku, to także ogromne laboratorium, wielka spiżarnia i 
olbrzymi teren pracy”.

wasze opinie

Dziękujemy za miłe słowa 
i czekamy na kolejne 
wypowiedzi...

redakcja@mmconsulting.waw.pl
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NOWOŚĆ

WYDAWNICZA

NOWOŚĆ

WYDAWNICZA
Odkryj siebie na nowo!
Naszym celem jest m.in.:
▶ aktywizacja i integracja osób 50 +, 
▶ edukacja ekologiczna,
▶ wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska.
Chcesz wiedzieć więcej? tel. 508 108 403, redakcja@mmconsulting.waw.pl

PO PIERWSZE EKOŚWIADOMOŚĆ



Dziękujemy za miłe słowa 
i czekamy na kolejne 
wypowiedzi...

redakcja@mmconsulting.waw.pl
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Rozwiązanie 
krzyżówki ze str. 16: 
EKOLOgIA
Oto nasi zwycięzcy: 
Martyna Pietrzykowska, 
Sebastian Pieniak, 
Katarzyna Paczos, 
Ewelina Demczuk, 
Zuzanna Lis,  
Marta Mastalerz  
i jej podopieczni.
Nagrody  
ufundowała  
IKEA.

Rozwiązanie  
zagadki ze str. 22:
SZKOŁA
Oto nasi zwycięzcy: 
Sławomir Pęski, Antonina 
Sobieraj, Karina Rudzka, 
Marta Mastalerz i jej 
podopieczni, Monika 
Blezień-Ruszaj z córką 
Wiolettą Ruszaj, Małgorzata 
Szafarczyk z synem Pawłem 
Szafarczykiem.
Nagrody ufundowała firma 
ASTRA S.A.

Rozwiązanie 
zagadki ze str. 37:
Odpowiedź 3
Oto nasz laureat: Jan Stanik
Nagrodę ufundowało 
Stowarzyszenie Delta.

Rozstrzygnięcie 
konkursu na najciekawiej 
ozdobiony model śmieciarki
Publikujemy imiona i nazwiska zwycięzców  
oraz ich prace:
Maja Daniel
Czy to zima, czy to lato  
sortuję śmieci z mamą, z tatą!
Gabriel Gadziemski 
Kto segreguje ten Naturę,  
Siebie i Innych Szanuje!
Wiktor Kwaśny
Ptaki śpiewają na czystej Ziemi: 
Segregujesz? Jesteś ciekaw świata?
Szymon Mosiej 
Wszystko, co jest wyrzucane musi być 
segregowane!
Miłosz Romanowski
Czy to latem, czy też zimą – sortuję śmieci ze swoją rodziną!
Aneta Rzemek
Papier, butelki, puszki wszystko segreguję
i w specjalnych koszach to ląduje! 
Nagrody ufundowała firma EKOCEL Sp. z o.o.

Zwycięzcom gratulujemy!

z MiniLO i Anielą!
WygryWaj
UWAGA! UWAGA! 
Publikujemy laureatów konkursów  
z poprzedniego numeru czasopisma MiniLO&Aniela. 

NOWOŚĆ

WYDAWNICZA

NOWOŚĆ

WYDAWNICZA
Odkryj siebie na nowo!
Naszym celem jest m.in.:
▶ aktywizacja i integracja osób 50 +, 
▶ edukacja ekologiczna,
▶ wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska.
Chcesz wiedzieć więcej? tel. 508 108 403, redakcja@mmconsulting.waw.pl

PO PIERWSZE EKOŚWIADOMOŚĆ
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Ekologiczny 
    styl życia

Rozmowa z Katarzyną Bujakiewicz, 
aktorką i propagatorką ekologicznego trybu życia.

Bycie eko staję się modą. Ludzie coraz 
częściej mają potrzebę dbania o siebie 
i swoje otoczenie. Jak to robić?

M&A: Jakie jest Pani podejście do ekologii?

KB: Ekologia rozumiana jako „poszanowanie 
środowiska”, jak najbardziej znajduje 
odzwierciedlenie w moim codziennym życiu. Całe 
szczęście bycie eko staje się modne, tak modne 
jak bieganie. Wydaje mi się jednak, że po upadku 
komunizmu trochę się zapędziliśmy. Pomyśleliśmy, 
że wszystko możemy mieć, zapominając o tym, jaki 
to będzie miało wpływ na środowisko. Wydajemy 
coraz więcej pieniędzy na niepotrzebne rzeczy, 
tym samym generując stosy odpadów. 
Nie pamiętam, żeby za czasów mojego 
dzieciństwa woda i soki były w kartonach 
i plastikowych butelkach. Mama po 
prostu gotowała kompot. Myślę, że 
z okresu komunizmu powinniśmy 
przypomnieć sobie te fajne, 
dobre i tanie rzeczy,  które nie 
miały negatywnego wpływu na 
środowisko, jak np. ciasteczka 
owsiane. Dzisiaj się z tego 
śmiejemy, ale rozejrzyjmy się, 
co dzieje się wokół nas, co dzieje 
się na świecie. Coraz więcej 
osób choruje. Wychowujemy 
dzieci, które również będą miały 
swoje dzieci. Jaka czeka ich 
przyszłość? W jakim środowisku 
dorastają i w jakim przyjdzie 
im żyć? Nie myślimy 
o tym, tylko 
zastanawiamy 
się jakby tu 
przeżyć 
następny rok. 

M&A: Czy zawsze tak było? Czy coś lub ktoś 
zmienił Pani podejście do otaczającego nas świata?

KB: Przełomowym momentem było oczekiwanie 
na  pojawienie się na świecie mojej córki Oli. 
W zasadzie w ciąży siedziałam na kanapie 
i zastanawiałam się, co powinnam kupić zanim 
urodzi się dziecko? Koleżanki doradziły mi, żebym 
niczego nie kupowała. Im mniej tym, lepiej. Ile uda 
mi się zorganizować przy ich pomocy, w rodzinie 

- wystarczy. Zaczęłam więcej czytać o tym co jest 
zdrowe dla mnie, dla mojego dziecka, co nie 

niszczy środowiska. Rozejrzałam 
się po domu i stwierdziłam, że 

rzeczy, które używałam do tej 
pory, to jedna wielka „bomba 
chemiczna”. Po urodzeniu córki 
zrezygnowałam z detergentów 
do sprzątania i prania, bo są inne 
opcje. Na przykład można kupić 
szare mydło, które używane 
jest od pokoleń, dodać do niego 
olejki eteryczne i pranie też 
będzie pięknie pachnieć. Zmiany 
nastąpiły również w żywieniu. 
Po tym, jak przestałam Olę 
karmić piersią, powoli przeszła 
z nami w fazę normalnego 

żywienia. Nie lubi żadnych 
papek, mielonego jedzenia. 

Do dzisiaj w wolnej 
chwili lubi 

gryźć surową 
marchewkę.

fot. Grzegorz Nelec
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M&A: Jakie ekologiczne rozwiązania stosuje Pani 
w swoim życiu? 

KB: Oszczędność wody i energii, segregacja 
odpadów, wielokrotne używanie rzeczy, to robię 
na porządku dziennym. Podczas mycia zębów 
zakręcam kran. Światło gaszę wszędzie 
i za wszystkich. Chcę zamontować sobie 
w domu czujnik ruchu, żeby było to prostsze. 
Przed wyjściem z domu wszystko wyłączam. 
Segregacja odpadów to dla mnie oczywista 
oczywistość. Odpady bio zanoszę do kóz i owieczek, 
do zaprzyjaźnionej stajni obok domu. Absolutnie 
nic się u nas nie marnuje. Niestety, często na 
wyjazdach w Polsce mam problem z segregacją. 
Po przyjeździe do Warszawy, nie ma segregacji 
takiej, jakbym chciała. Jest to dla mnie problem, 
bo ja już nie umiem się odnaleźć w innym wymiarze. 
Na zagranicznych wyjazdach sprawa jest prosta. 
Tam po prostu są możliwości do segregacji i każdy 
segreguje.

M&A: Jak według Pani świadoma konsumpcja 
może wpłynąć na środowisko?

KB: Świadoma konsumpcja to świadome decyzje. 
Bez wątpienia nasze decyzje niosą za sobą 
konsekwencje, w tym ekologiczne, zarówno 
jeżeli chodzi o codzienne przyzwyczajenia, jak 
i o robienie zakupów – kupowanie ubrań i żywności. 
Staram się ograniczać negatywny wpływ na 
środowisko. Na przykład ubrania dla córki kupuję 
z tzw. second hand lub dostaję od kuzynek. Jeżeli 
chodzi o moje ubrania,  mam ich ograniczoną ilość. 
Przeważają głównie rzeczy do biegania. Codzienne 
ubrania potrafię używać przez wiele lat. Kiedyś 
zarzucono mi nawet, że jestem zbyt oszczędna. 
Jestem oszczędna, bo myślę o otaczającym nas 
środowisku. Kiedy zdarza mi się kupować coś 
nowego, to wybieram polskich producentów. 

M&A: Na co zwraca Pani uwagę robiąc zakupy?

Przede wszystkim czytam etykietki. Zwracam 
uwagę na oznaczenia znajdujące się na produkcie, 
które mogą o nim wiele powiedzieć. Na przykład, 
czy żywność pochodzi z ekologicznych upraw, 
czy opakowanie nadaje się do recykling lub ulega 

biodegradacji itp. Znaczenie poszczególnych 
oznaczeń ułatwić nam może nowa aplikacja - Live 
Green. Żywność kupuję w wybranych przez siebie 
ekologicznych sklepach. Mam wtedy gwarancję, 
że produkt spełnia jakieś określone normy. Kupuje 
tylko kosmetyki niezawierające parabenów. 
Przykładam też wagę do opakowania produktu. 
Staram się wybierać te produkty, które starczą 
mi na dłużej. Na zakupy zawsze zabieram torbę 
wielokrotnego użytku.

M&A: Co chciałaby Pani przekazać czytelnikom 
czasopisma MiniLO&Aniela?

KB: Myślę, że czytelnicy czasopisma 
MiniLO&Aniela są świadomi ekologicznie  
i w zasadzie nic więcej nie trzeba im przekazywać. 
Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że warto 
być ekologicznym w większym wymiarze. 
Miejmy w sobie więcej empatii. Pomyślmy też 
o zwierzętach. Nie twierdzę, że powinniśmy 
od razu przejść na wegetarianizm, bo nie każdy 
jest w stanie. Można jednak trochę ograniczyć 
spożywanie mięsa, które powinniśmy kupować 
w sprawdzonych miejscach. Nie wszyscy też 
musimy mieszkać  w Warszawie, która jest 
już przeludniona. W Polsce jest tyle pięknych 
miejsc, w których można zamieszkać. Jestem 
tego najlepszym przykładem. Mam w swoim 
sąsiedztwie las. Na pewno jest przyjemniej 
i zdrowiej… szczególnie dla dziecka.     

Wychowujemy dzieci, które 

również będą miały swoje dzieci. 

Jaka czeka ich przyszłość? 

W jakim środowisku dorastają 

i w jakim przyjdzie im żyć? 

Nie myślimy o tym, tylko 

zastanawiamy się jakby 

tu przeżyć następny rok. 
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W Laponii przez większość roku panuje 
mroźna zima. Biały puch pojawia się 
już na przełomie sierpnia i września 

a znika w połowie maja. Kończy się wtedy noc 
polarna. 

Fauna i f lora

Przyroda Laponii jest chroniona przez sieć 
parków narodowych. Region porasta gęsta tundra. 
Na południu rosną lasy sosnowe i świerkowe. 
Występują też laski brzozowe - za kręgiem 
polarnym stopniowo zastępowane przez 
mchy i porosty. Najbardziej charakterystyczne 
dla krajobrazu są skute lodem jeziora polodowcowe. 
W północnej krainie po drogach przechadzają 
się stada reniferów i samotne, długonogie 
łosie – utrapienie kierowców. Można też spotkać 
niedźwiedzia brunatnego, wilka, leminga 
norweskiego i rosomaka – jednego z naturalnych 
wrogów renifera. Typowym drapieżnikiem 
jest lis polarny, którego sierść przybiera zimą 
śnieżnobiały kolor. Nad licznymi jeziorami królują 
wydry, bobry i szczury piżmowe, natomiast na 
bagnach, cietrzewie i ptaki drapieżne, m.in. sowy 
i jastrzębie. Dla wędkarzy nie zabraknie licznych 
gatunków ryb: łososi, sandaczy, pstrągów, 
szczupaków, karpi i węgorzy.

Laponia
– siedziba św. mikołaja
Laponia obejmuje ogromny obszar. 
W skład regionu wchodzi zarówno 
Półwysep Kolski w Rosji, jak i północne 
tereny Finlandii, Szwecji i Norwegii. 
Słynie z tego, że swoją siedzibę ma 
tam św. Mikołaj. Zachwyca surowymi 
krajobrazami i dziewiczą przyrodą.

  Laponia       Europa       Polska
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Wioska św. Mikołaja

Pod kołem podbiegunowym w fińskim mieście 
Rovaniemi ma swoją siedzibę św. Mikołaj. 
Miasto leży 900 kilometrów na północ od Helsinek 
i liczy sobie 35 tysięcy mieszkańców. Wioska 
położona jest 8 km od miasta. Św. Mikołaj 
mieszka w otoczeniu istot, które można zobaczyć 
tylko wtedy, gdy one same tego chcą, a dzięki 
ogromnemu zegarowi w jeden wieczór potrafi 
objechać cały świat.    DK

 
Źródło:   
www.finlandia.2taj.net, www.horyzonty.pl, www.wikipedia.org
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Pomóż św. Mikołajowi 
w segregacji prezentów! Zagraj!

www.tomrasorting.com/seasons-greetings/

Napisz list do św. Mikołaja 
a otrzymasz prezent! 
M&M Consulting, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
redakcja@mmconsulting@waw.pl 
z dopiskiem: list do św. Mikołaja. Na listy czekamy do 23 grudnia.

Dear Friends, All the Children in Poland,
I want to take this opportunity and thank you for all 
the letters which I have received from you. It is really 
wonderful experience for me to receive them and read 
them. I also enjoy all the photos and pictures which you 
have sent me. When I read your letters, it makes me so 
happy as I see your dreams come true. It is important 
to have dreams and believe in them. It is also important 
that as I believe in you and you believe in me. I send you 
and your families my love and best wishes for Merry 
Christmas and Happy New Year! 
With Love, Santa Claus

Drodzy Przyjaciele, Wszystkie Dzieci w Polsce,
korzystając z okazji chcę podziękować za wszystkie 
listy, które od Was otrzymałem. To dla mnie naprawdę 
wspaniałe doświadczenie, móc je otrzymywać i czytać. 
Cieszą mnie również wszystkie zdjęcia i obrazki, które 
mi przesyłacie. Czytając Wasze listy jestem szczęśliwy, 
bo widzę Wasze spełniające się marzenia. To ważne, 
aby je mieć i w nie wierzyć. Istotne jest również, żeby 
wierzyć we mnie, tak jak ja wierzę w Was. Przesyłam 
dla Was i Waszych rodzin najlepsze życzenia miłości, 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 
Z pozdrowieniami, Święty Mikołaj

Redakcja MiniLO&Aniela specjalnie dla was skontaktowała się  
ze św. Mikołajem! Przedstawiamy jego list, prosto z Rovaniemi! 



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

W czwartej już części cyklu językowego EKOPOLIGLOTA, prezentujemy 
kolejne słówka z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zapraszamy 
do kontaktu z redakcją, jeżeli chcecie poznać interesując was słówka.    DK

Wzbogać z nami swoje słownictwo!

polecamy

EKOPOliGlOta
Języki są nam nieobce!

Język

angielski

francuski

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

śNiEG

snow

neige

nieve

 ゆき  yuki

der Schnee

снег ['sneg]

neve

LODOWISKO

ice rink

patinoire

patinadero 

 リンク  rinku

die Eisbahn

аток [ka'tok]

pista di ghiaccio
к   

KARMNIK

bird table

trémie

comedero

 フィーダー  fīdā

Vogelhäuschen

кормушка [kar'muszka]

feeder

RENIFER

reindeer

renne

reno

 カリブー karibuu

der Rentier

северный олень
[‚sewernyj  a’leń]

renna
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TEMAT PRZEWODNI NUMERU

OdpadyOdpady

Odpowiemy
na pytania:

• CZYM JEST ZASADA 3R? •
• JAK STOSOWAĆ SIĘ DO TEJ ZASADY? •

• CO ZNACZY ODZYSK, A CO RECYKLING? •

Dla naszych 
wiernych czytelników 

SUPER DODATEK
- torba wielokrotnego 

użytku na zakupy!

EDUKUJE • ROZWIJA • BAWI
minilo.org

PARTNER WYDANIA:

NOWA CENA 



W PRENUMERACIE TANIEJ

Prenumerata roczna 
27,72 PLN >> 10% TANIEJ*
komplety zamawiane do końca 2013 r.:
10 x roczna 261,66 PLN >> 15% TANIEJ*
20 x roczna 492,24 PLN >> 20% TANIEJ*

Prenumerata roczna w 2014 r. 
39,61 PLN >> 10% TANIEJ*
komplety zamawiane w 2014 r.:
10 x roczna 396,06 PLN >> 15% TANIEJ*
20 x roczna 792,12 PLN >> 20% TANIEJ*

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE TELEFONICZNIE: 508 041 036 
LUB WYŚLIJ E-MAILA: minilo@mmconsulting.waw.pl
LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ W INTERNECIE: www.minilo.org/prenumerata

* do ceny czasopisma zostanie doliczony koszt przesyłki w wysokości 3,68 zł za egzemplarz

Do każdej prenumeraty otrzymasz atrakcyjny gadżet - ekologiczną podkładkę 
pod mysz komputerową, wykonaną w 100% z surowców wtórnych.

Tylko
DO KOŃCA
2013 ROKU
prenumerata

w starej, niższej 
cenie!


