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Mili Czytelnicy!

Oddaję w Wasze ręce numer MiniLO&Aniela dotyczący w całości zagospodarowania 
odpadów. Jest to numer wyjątkowy: w załączeniu super niespodzianka – torba (jedna 
z pięciu). Warto śledzić informacje od redakcji oraz nasz profil Facebookowy i zebrać całą 
wyjątkową kolekcję. Torba ta ma na celu ograniczenie masy odpadów powstających 
z różnego rodzaju toreb jednorazowych, które ona zastąpi. 

Wiele artykułów na temat odpadów ma przede wszystkim zwrócić Waszą uwagę na 
to, że kluczowe jest zapobieganie ich powstawaniu. Jeśli jednak już powstanie określony 
przedmiot lub jego opakowanie, należy dążyć do tego, by korzystać z niego jak najdłużej. 
Gdy już nie można nic więcej „wycisnąć” z danego opakowania czy produktu – kończy się cykl 
życia danego wyrobu. Wówczas wkracza na scenę wykorzystywanie najnowszych technologii 
(jak sortowanie optyczne, sprawne rozwiązania logistyczne), by je segregować i poddawać 
ponownemu przetwórstwu. Będziemy pisać o tym wielokrotnie, aby utrwalić Wam tę zasadę 
(3R - reduce, reuse, recycle)! Wspierać nas będą specjaliści z najbardziej zaangażowanej 
w edukację ekologiczną organizacji odzysku opakowań w kraju  - Eko Cykl Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A., która jest Patronem Merytorycznym bieżącego wydania!

Dodatkowo wsparciem kampanii przeciwko powstawaniu zbędnych odpadów są 
trwające i nowe konkursy – mnóstwo atrakcyjnych nagród do wygrania! Sprawdźcie nas!
Zaczynamy także ogólnopolski program: Sówka mądra główka! Z okładki możecie wyciąć 
sowę, na którą naklejać będziecie naklejki za każdą Waszą ekologiczną aktywność. 
Po naklejki należy zgłaszać się do nauczycieli przedmiotów związanych z ekologią 

– jeśli jeszcze ich Państwo nie mają, warto zarejestrować się w Ogólnopolskim Klubie 
EkoEdukatora www.ekoedukator.pl. Na spotkaniach Klubu będzie można otrzymać 
naklejki, jak również wyklejone sowy zamienić na atrakcyjne nagrody ekologiczne! 
Aby być na bieżąco, zostań fanem Klubu na Facebooku.
Zapraszamy do lektury i wspólnej zabawy na rzecz ochrony środowiska naturalnego!

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

P.S. Drukujemy na  papierze z recyklingu 
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oto jest pytanie…

To co nowe, zawsze budzi wiele emocji. 
Segregacja odpadów nie stanowi tutaj wyjątku. 
Wielu z nas zastanawia się, czy podczas 
przygotowywania odpadów do selektywnej 
zbiórki trzeba je myć? Jak bardzo muszą być 
czyste? Czy opłaca się segregować odpady? 

W raz z wejściem w życie nowej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 152, poz. 897), która reguluje odbiór odpadów, 
pojawiają się wątpliwości, czy lepiej wrzucić odpady 
do jednego worka, czy przygotowywać je do ponownego 
wykorzystania, np. poprzez mycie. Jak ta sytuacja 
wygląda w praktyce? Oto wypowiedzi przedstawicieli 
kilku gmin w Polsce. 

Lublin

Marcin Rycaj, 
kierownik referatu ds. gospodarki 
odpadami, Wydział Ochrony 
Środowiska, Urząd Miasta Lublin

Ustawodawca uregulował zakres 
czynności, jakie powinien wykonywać 
mieszkaniec wytwarzający odpady. Mamy więc 
obowiązek zbierania odpadów przed ich transportem 
do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie. 
Zatem w definicji zbierania nie mieści się obowiązek 
mycia odpadów. Najczęściej występującym problemem 
przy selektywnej zbiórce jest zanieczyszczenie frakcji 
zbieranych selektywnie innego rodzaju odpadami. 
Mieszkańcy często z braku wiedzy, niedoinformowania, 
niezrozumienia lub po prostu lenistwa, wrzucają odpady 
do nieodpowiednich pojemników. Zachowanie porządku 
przy zbiórce w naszych domach umożliwia ograniczenie 
ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, oraz 
odzyskanie surowców wtórnych. Dlatego ważne jest, 

by w pojemnikach i workach do segregacji znalazły się 
odpady, które można poddać recyklingowi.

Legionowo

Tamara Mytkowska, 
rzecznik prasowy,  
Urząd Miasta Legionowo 

Zachęcamy naszych 
mieszkańców, aby opakowania 
wrzucane do kontenerów na 
odpady segregowane były opróżnione 
i czyste, co nie oznacza, że wymaga się, aby je myć. 
Śmieci zabrudzone należy wrzucać do pojemnika 
na odpady zmieszane. Mycie zużytych opakowań 
przez mieszkańców, a nie wyspecjalizowane firmy, 
w końcowym rozrachunku nie jest przyjazne środowisku. 
Natomiast mile widziane jest odkręcanie zakrętek 
od butelek.

PŁUKAĆ CZY NIE PŁUKAĆ, 

?
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Hubert Macioch, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Urząd Gminy Jabłonna

Uważam, że mycie 
odpadów jest nieracjonalne 
i może być poważnym 
argumentem zniechęcającym 
do segregowania. Doczyszczanie 
odpadów przygotowanych 
do powtórnego wykorzystania, powinno być stosowane 
w procesie technologicznym. Jedynym uzasadnieniem 
płukania, a może bardziej opróżniania z zawartości 
wyrzucanych odpadów, jest nieprzyjemny zapach, który 
może się pojawić po kilku dniach, lub owady, interesujące 
się zawartością wyrzucanego opakowania.

Warszawa

Paweł Mikusek, 
rzecznik prasowy Ministerstwa 
Środowiska

Czy powinniśmy myć śmieci, 
które nadają się do recyklingu (np. 
szklane butelki, kubeczki po jogurtach) 
przed wyrzuceniem? Nie, nie ma takiej potrzeby. 
Sortowanie odpadów oraz inne zakłady przetwarzające 

śmieci (np. huty szkła) mają tak ustawione maszyny 
i procesy technologiczne, by mycie przez nas nie było 
konieczne. Mycie śmieci to nie tylko strata czasu, ale 
też szkoda dla środowiska. W ten sposób niepotrzebnie 
zużywamy wodę, która jest cennym surowcem. Należy 
tylko pamiętać, aby przed wrzuceniem opróżnić pojemnik 
z jedzenia (np. kiedy wyrzucamy przeterminowany 
jogurt).

Przystępując do segregacji odpadów, warto zapoznać 
się z regulaminem utrzymania czystości i porządku, 
obowiązującym w miejscu naszego pobytu. Jeśli mamy 
wątpliwości związane z postępowaniem z odpadami, 
zawsze możemy zgłosić się do gminy z prośbą 
o wyjaśnienie.    JW

 
Źródło: www.mos.gov.pl 

Jesteśmy ciekawi, jak jest w Waszym 
miejscu zamieszkania. Podzielcie się  
z nami swoimi doświadczeniami.  
Na wypowiedzi czekamy pod adresem: 

redakcja@mmconsulting.waw.pl
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Przemysł spożywczy,

Jaki związek z wytwarzaniem energii ze ścieków ma 
krowa? Zastanawialiście się, co dzieje się ze ściekami, 
które powstają w przemyśle spożywczym? Poniżej 
znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

ścieki, krowa a biogaz… 

Biomar® – biologiczne oczyszczanie ścieków z uzyskiem 
biogazu – technologia zaczerpnięta z natury, która służy 
wytwarzaniu energii ze ścieków.

Aby zobrazować zasadę działania reaktora Biomar® 
w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, 
inżynierowie z firmy EnviroChemie odwołują się 
do pracy układu pokarmowego u krowy. W reaktorze 
Biomar® przebiegają takie same procesy jak w żołądku 
tego sympatycznego zwierzęcia. W efekcie przemian 
beztlenowych związków organicznych w obu 
przypadkach powstaje biogaz oraz pozostałości. 

Podczas obróbki ścieków w reaktorze Biomar®, 
poprzedzonej wstępnym ich zakwaszaniem, 90% 
zawartych w ściekach zanieczyszczeń organicznych 
zostaje przekształcone w biogaz. Stanowi to ogromną 
ulgę dla środowiska naturalnego, gdyż w ten sposób 
redukowana jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Technologia Biomar® znajduje zastosowanie przy 
oczyszczaniu ścieków w wielu gałęziach przemysłu, m.in. 
przemyśle spożywczym (mleczarskim oraz napojowym), 
przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym.    

ścieki

WyRóWNANIE 
ilości i jakości

wstęPne
oczyszczanie

Produkcja
biogazu

biogaz

oczyszczone
ścieki

OsAd
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żywność

Białe gorSze 
niż kremowe?
– mity i prawdy dotyczące jajek
W 2012 roku przeciętny mieszkaniec Polski spożył 140 jaj,  
co daje około 12 sztuk miesięcznie. To dużo czy mało?

Jest to składnik pożywienia bogaty m.in. w witaminy a, b, d, k, aminokwasy, tłuszcze złożone oraz minerały, 
które zapewniają prawidłową kondycję naszego zdrowia. dlatego jajko jest prawdopodobnie najlepszym 
pożywieniem dla człowieka oraz atrakcyjnym surowcem pochodzenia zwierzęcego. należy jednak pamiętać, 

aby były one świeże, a także – w miarę możliwości – ekologiczne. dlaczego? odpowiadamy poniżej.

3/pl/24071304
3 -  oznaczenie chowu  

(tu - klatkowy)

PL -  oznaczenie kraju

24 -  kod województwa 
(śląskie)

07 -  kod powiatu

13 -  kod zakresu  
działalności:  
farma jaj  
konsumpcyjnych

04 -  kod fermy  
w danym  
powiecie

Oznaczenia na jajkach informują 
nas, z jakiego chowu pochodzi kura  
– PRAWDA
Obecnie wyróżniamy 4 typy chowu. Skąd wiadomo, 
z jakiej hodowli pochodzi dane jajko? Należy zapoznać 
się ze stemplem umieszczonym na każdym z nich. 
Pierwsza z cyfr to oznaczenie chowu. Cyfra 0 – chów 
ekologiczny, cyfra 1 – chów na wolnym wybiegu, 
cyfra 2 – chów ściółkowy, cyfra 3 – chów klatkowy. 
Jajka pochodzące od kur hodowanych w warunkach 
naturalnych mają obniżoną o ok. 30% zawartość 
cholesterolu.

Jajka z ciemnym 
żółtkiem są zdrowsze  
i bardziej wartościowe 
od jasnych żółtek  
– FAŁSZ
Kolor żółtka zależy od rodzaju 
karmy, jaką dostaje kura. I tak np. 
kury karmione pszenicą znoszą jajka 
o jasnym  żółtku, kukurydzą  
– o pomarańczowym.

Jajka zachowują dłużej świeżość, 
jeśli są przechowywane  
w warunkach chłodniczych  
– PRAWDA
Najodpowiedniejszą temperaturą do przechowywania 
jajek jest temperatura od 8 do 14⁰C. Świeżość 
zachowują przez 28 dni od momentu zniesienia przez 
kurę. Ich przydatność do spożycia może się skrócić, 
gdy gwałtownie zmieniona zostanie temperatura 
ich przechowywania. Podczas przechowywania 
należy umieszczać je spiczastym końcem do dołu. 
Dzięki temu żółtko znajduje się z dala od komory 
powietrznej. 

Świeżość można sprawdzić 
przez wrzucenie jajka  
do zimnej wody 
– PRAWDA
Świeże jajko tonie, starsze utrzyma się 
na powierzchni. Jego komora powietrzna 
jest bardziej wypełniona powietrzem. 
Wskazówką może być również wygląd 
skorupki, która jest matowa u świeżych 
jajek.

Kolor skorupki jajka 
związany jest ze 
sposobem żywienia 
kury – FAŁSZ
Kolor ten uwarunkowany jest 
genetycznie. Białe jaja znoszą 
kury Leghorn, pozostałe rasy 
znoszą jaja w kolorze od jasnego 
beżu do ciemnego brązu. Jaja 
białe nie są gorszej jakości.   ak

 
Źródło: Prawdy i mity o jajkach,  
prof. Tadeusza Trziszka, radio Zet, 
audycja 6 kwietnia 2012 r.;  
www.fakt.pl;  
www.metromsn.gazeta.pl;  
www.babyonline.pl
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w śmietniku
buszujący

Mięso w puszce, kilogram pomidorów, 
przeterminowany, ale oryginalnie zapakowany 
makaron, do tego oregano wyhodowane 
w doniczce na parapecie. Czas przygotowania: 
30 minut, koszt: 0 zł. Oto przepis  
na pyszne spaghetti po freegańsku.  
Masz ochotę?

Sprawdź, co wyrzucasz
Każdego roku w polskich śmietnikach ląduje prawie 7 mln 
ton żywności. Taką samą wagę uzyskalibyśmy ważąc 
około miliona dorosłych słoni! Do jednego worka trafiają 
zarówno produkty przeterminowane, nienadające się do 
spożycia, jak również te z oznaczeniem „najlepiej spożyć 
przed”, które odpowiednio przechowywane, nawet kilka 
dni po upływie daty ważności na opakowaniu, nie tracą 
właściwości odżywczych, a tym bardziej nie zagrażają 
naszemu zdrowiu. Zarówno konsumenci, jak i właściciele 
supermarketów spisują taką żywność na straty. Ale nie 
freeganie!

kontenerowcy  
– polscy freeganie

Ruch freegan (połączenie angielskich słów free - darmowy 
i vegan – wegański) powstał na Zachodzie jeszcze w latach 
90-tych, kiedy w naszym kraju buszowanie po kontenerach 
z odpadami kojarzone było wyłącznie ze skrajnym 
ubóstwem. Dziś także na polskich ulicach można spotkać 
ludzi, którzy nie kupują nowych rzeczy i jedzenia, nie ze 
względu na brak pieniędzy czy przesadną oszczędność, ale 
w proteście przeciw konsumpcjonizmowi i marnotrawstwu. 
Ich codzienne menu składa się z żywności, którą kto inny 
wyrzucił do kosza. Z tego samego źródła pochodzą meble 
i sprzęty w ich mieszkaniach.

nowe życie rzeczy
Wszystkim przedmiotom należy się druga szansa. 

– Kiedyś tak się żyło. Zamiast biec do sklepu po nowe 
radio, po prostu się je naprawiało. Dziś, niestety, 
większość rzeczy jest wyrzucana – tłumaczy Pan 
Sławek, czterdziestopięcioletni mieszkaniec jednego 
z siedleckich blokowisk, żyjący z tego, co znajdzie 
w kontenerach. – Nie wiem, co to freeganizm, ale 
odnajdywanie i sprzedawanie surowców wtórnych pozwala 
mi się utrzymać. Wiem za to, że przy okazji robię coś dobrego 
dla środowiska.

gdzie polować
Na zachodzie jedzenia marnuje się nawet dwa razy 
więcej niż w Polsce. Nic dziwnego, że niektórym 
freeganom udaje się odnaleźć na śmietniku czy na 
tyłach supermarketów kawior, sushi i inne rarytasy, 
często nietknięte, szczelnie zapakowane. 

Polscy freeganie żyją nieco skromniej. Darmowego 
jedzenia szukają na lokalnych targowiskach. Tu można 
czerpać do woli z nadwyżki sezonowych warzyw 
i owoców, której nie udało się danego dnia sprzedać. 
Każdy ma swój rewir. Wystarczy obserwować, popytać 

„tu i tam” albo poszukać informacji w sieci. Amatorzy 
darmowego jedzenia otrzymują też resztki z restauracji. 

– Niektórzy sprzedawcy patrzą na nas jak na wariatów, są 
też tacy, którzy nie ukrywają podziwu i doceniają naszą 
odwagę – mówi Katarzyna, freeganka z ponad rocznym 
stażem z warszawskiego Grochowa. 

– Freeganizm uczy szacunku do jedzenia i przedmiotów. 
Nie można wybrzydzać. Czasem zdarza się upolować coś 
naprawdę cennego – dziś udało mi się załapać na skrawki 
łososia od tutejszego sprzedawcy. Żyć nie umierać – dodaje 
zadowolona. 

Freeganizm to nie tylko filozofia, to przede wszystkim 
styl życia, którego istotą jest unikanie wszelkiego 
marnotrawstwa. To również przejaw troski o to, w jakim 
świecie będą żyły następne pokolenia. Spróbujmy 
o tym pamiętać podczas cotygodniowych wizyt 
w supermarketach i nie kupujmy rzeczy „na zapas”, 
ryzykując, że za chwilę wyrzucimy je do kosza.   

Autor:  Maria Krajewska
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ENERGIA Z BIOMASY                 
Czy wiesz, że z roślin także można pozyskiwać energię?

S łoma, zrębki, kora czy trociny mogą stać się 
wartościowym materiałem energetycznym! 
Istnieją także specjalne rośliny uprawiane 

wyłącznie ze względu na swoje właściwości 
energetyczne. Są nimi na przykład wierzba 
energetyczna, miskant olbrzymi czy ślazowiec 
pensylwański.

W specjalnych procesach przerabia się je na brykiet 
lub pellet, który z powodzeniem może być używany 
nawet w przydomowych kotłowniach. Powstaje 
także coraz więcej elektrowni oraz tzw. zielonych 
bloków wykorzystujących biomasę na cele związane 
z ogrzewaniem i elektrycznością.

korzyści ze spalania biomasy:
•  odtwarzalność surowca,
•  popiół może być stosowany jako nawóz,
•  spalanie nie powoduje dodatkowej  

emisji dwutlenku węgla.    JB
 

Źródło: www.giwk.pl 

na schemacie możesz zobaczyć 
drogę powstawania brykietu 
i pelletu z roślin. 
Obrazki z drugiej kolumny zostały pomieszane. 
Spróbuj dopasować rodzaj biomasy do źródła 
jej pochodzenia. Połącz odpowiednio obrazki 
z pierwszej i drugiej kolumny. 

energia
Poprawna odpowiedź: A-2, B-3, C-1
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Urban mining 
– wysypisko kopalnią możliwości 

powietrze
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Urban mining (miejskie górnictwo)  
to nie tylko pozyskiwanie i przetwarzanie 
odpadów, lecz także sposób na wielokrotne 
wykorzystanie raz użytego surowca.

lodówka 
– metale żelazne, aluminium, 
szkło, tworzywa sztuczne 
(plastik, guma), miedź  
(m.in. w kablu), czynnik  
chłodniczy (np. szkodliwy  
freon), szkodliwy olej

drukarka 
– tworzywa sztuczne (plastik, 
guma), miedź (m.in. w kablu), 
płytka drukowana (elektroniczna), 
metale żelazne, aluminium

pILOT TV 
– tworzywa 
sztuczne (plastik, 
guma), płytka 
drukowana 
(elektroniczna), 
metale żelazne

telewizor 
– szkło (barowe – zawierające bar, ołowiowe 
– mające w swym składzie ołów), tworzywa 
sztuczne (plastik, guma), płytka drukowana 
(elektroniczna), miedź (m.in. w kablu), 
aluminium, metale żelazne, szkodliwy, 
zawierający metale ciężkie luminofor

surowce, 
jakie można  

odzyskać po przetwo-
rzeniu zużytego sprzętu 

elektrycznego  
i elektronicznego 

(zsee):

WENTyLATOR 
– tworzywa 
sztuczne 
(plastik, guma), 
aluminium, miedź 
(m.in. w kablu), 
metale żelazne

 bateria (Paluszek) 
– metale ciężkie (ołów, 
kadm, rtęć), rdzeń węglowy, 
szkodliwy elektrolit

 radioodbiornik 
– tworzywa sztuczne 
(plastik, guma), płytka 
drukowana (elektroniczna), 
miedź (m.in. w kablu), 
metale żelazne

Pralka
 – tworzywa, guma, 
metale żelazne, miedź 
(m.in. w kablu, silniku)

 kuchnia 
elektryczna 
– metale żelazne, 
tworzywa sztuczne 
(plastik, guma), szkło, 
miedź (m.in. w kablu), 
aluminium

Mikrofalówka 
– metale żelazne, miedź  
(m.in. w kablu), aluminium, tworzywa 
sztuczne (plastik, guma), szkło, płytka 
drukowana (elektroniczna)
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Co każdy z nas może zrobić  
z elektroodpadami?
ogranicz ich powstawanie – to możesz na pewno!
ogranicz powstawanie zsee, czyli:

 1.  nie kupuj elektrosprzętu bezpodstawnie! 
Zanim kupisz, zastanów się, czy na pewno 
potrzebujesz tę rzecz. Dobrze pomyśl,  
sprawdź, zastanów się!

2.  naprawiaj urządzenia elektryczne i elektroniczne 
tylko w punktach specjalistycznych! 
Nie wyrzucaj natychmiast zepsutego sprzętu.  
Sprawdź, gdzie w najbliższej okolicy są warsztaty 
naprawcze.

3.  nie demontuj zsee samodzielnie! 
ZSEE zawierają substancje szkodliwe. Demontaż 
może odbywać się tylko i wyłącznie w zakładach 
specjalistycznych! Samodzielny demontaż sprzętu  
jest karalny.

4.  korzystaj z urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych racjonalnie! 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi używanego/
zakupionego przez Ciebie sprzętu, a także z instrukcją 
/zasadami konserwacji. W ten sposób przedłużasz 
sprawność urządzeń, oszczędzasz pieniądze  
i środowisko, unikasz zbędnych zagrożeń.

5.  nie wyrzucaj gdziekolwiek – ani do śmietnika,  
ani „gdzie oczy ludzkie nie widzą”! 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyrzucony 
i pozostawiony bez kontroli stwarza ogromne 
zagrożenie. Uwalniające się z niszczejących sprzętów 
substancje szkodliwe przedostają się do gleby, wody,  
a także powietrza. W ten sposób przenikają do 
łańcucha pokarmowego. 

6.  nie gromadź w domu! 
Skoro coś jest zepsute i nie da się naprawić, po co 
to gromadzić – po prostu trzeba oddać do punktu 
zbierania elektroodpadów. Nie zanoś do garażu,  
do komórki czy piwnicy – oddaj tam, gdzie jest jego 
miejsce – do punktu zbierania.

7.  oddawaj do specjalnych punktów zbierania/sklepu! 
Przy zakupie nowego sprzętu zawsze możesz 
bezpłatnie oddać zużyty sprzęt (1:1 – można oddać 
sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości, 
jak ten, który kupujemy). Autoryzowane punkty 
zbierania znajdziesz na stronie internetowej swojego 
Urzędu Gminy. Lista nieodpłatnych punktów zbierania 
dostępna jest pod adresem:  
www.remondis-electro.pl/punkty-zbi%c3%b3rki.html

8.  zostaw stary sprzęt w serwisie zajmującym się 
naprawą zepsutych urządzeń – jeżeli naprawa jest 
nieopłacalna lub nieskuteczna, serwis ma obowiązek 
przyjąć taki sprzęt od użytkownika bez pobierania 
opłaty.

9.  korzystaj z usługi bezpośrednich odbiorów z domu. 
Jeśli nie masz czasu lub możliwości przewiezienia 
swojego sprzętu do punktu zbiórki, dobrym 
rozwiązaniem jest skorzystanie z usług 
specjalistycznych firm, które za uzgodnioną opłatą 
odbiorą zużyty sprzęt bezpośrednio z domu. Coraz 
częściej firmy proponują też takie usługi nieodpłatnie. 
Przykładem takiej możliwości jest serwis  
www.decydujesz.pl. Pamiętaj, aby zlecać takie usługi 
wyłącznie koncesjonowanym przedsiębiorstwom.    

 
Źródło: 
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 
i Electro-System Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 

z 10 tys. smartfonów 
można odzyskać  
ok 140 kg miedzi,  
3,5 kg srebra  
i 300 g złota. 
(źródło: Logistyka Odzysku nr 4/2013)
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S zafing – czyli spotkania służące wymianie (bądź sprzedaży za 
symboliczne kwoty) nieużywanych już ubrań, książek, zabawek 
oraz wszystkich innych przedmiotów, które są już nam niepo-

trzebne, a mogą przydać się innym.
Pomysł szafingu wywodzi się ze stanów zjednoczonych, gdzie został 
spopularyzowany jako swapping (ang. swap – wymiana, zamiana). 
stanowi on formę protestu przeciw wszechogarniającej nas fali kon-
sumpcjonizmu. dzięki szafingowi możemy zaoszczędzić na kupowaniu 
nowych ubrań (i nie tylko), a także być bardziej „eko” – promując ideę 
wielorazowości i recyklingu (im mniej kupujemy, tym mniej produkuje-
my odpadów).
w Polsce szczególną popularnością szafing cieszy się wśród młodych 
rodziców, dla których stał się on doskonałym sposobem na kryzys (wia-
domo, jak szybko rosną dzieci i jak często ich garderoba wymaga wymia-
ny). coraz częściej szafingi stają się również wydarzeniem towarzyskim, 
umożliwiającym ciekawe spędzenie czasu i poznanie nowych znajomych.
Przed nami wiosenne wietrzenie szafy - z pewnością znajdzie się w niej 
coś, czym można się wymienić z innymi. zachęcamy do organizowania 
szafingów i przesyłania zdjęć do naszej redakcji. najciekawsze z nich zo-
staną opublikowane w kolejnych numerach Minilo&aniela.    Ms

świadoma konsumpcja

SZAfIng lepSZY 
niż shopping

Szafing krok  
po kroku

1.       umów się ze znajomymi na 
wymianę (może to być czyjeś 
mieszkanie).

2.  Przejrzyj szafę i wybierz ubrania/  
dodatki/ zabawki/ książki, które  
już się tobie znudziły.

3.  Pamiętaj, aby były one w dobrym 
stanie (ubrania należy wyprać  
i wyprasować).

4.  spotkanie szafingowe potraktuj jak 
dobrą zabawę.

5.  rzeczy, które nie znajdą amatorów, 
można przekazać potrzebującym 
(np. do domu dziecka lub caritasu).

Szafing - jestem za!!! Widzę tu same zalety: 
odświeżenie szafy, oszczędność, ekologia, 
a do tego spotkanie z ludźmi. Zdarzyło mi 
się wziąć udział w takim dużym spotkaniu 
właściwie tylko raz, ale w małych grupach 
z siostrą i przyjaciółkami znacznie częściej. 
Właściwie już od kiedy byłam nastolatką, 
interesowało mnie „drugie życie” ubrań. Wraz 
z siostrą przekopywałyśmy szafę mamy 
w poszukiwaniu tych z lat 60-tych i 70-tych. 
Mimo że wielokrotnie mama chciała kupić 
nam nowe ubrania, my wybierałyśmy te stare, 
ale w świetnym stanie i bardzo oryginalne. 

Nawet na studniówkę zdecydowałam się 
pójść w jednej z dawnych sukienek mamy, 
którą troszkę przerobiłyśmy poprzez 
skrócenie. Sukienka była piękna, żadna 
dziewczyna nie miała podobnej. 
Zawsze będę popierać wszelkie przejawy 
świadomej konsumpcji i zachowań 
proekologicznych, a wymiana ubrań 
zdecydowanie do nich należy. 
Jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy wziąć 
udział w szafingu, powiem tak: szafing jest 
modny!!! Mam tylko nadzieję, że z tej mody 
nigdy nie wyjdzie. Przyszłość naszej planety 
leży również w Waszych rękach. 
Każdy kto choć raz kąpał się w czystym 
jeziorze, oglądał gwiazdy przy magicznym 
pohukiwaniu sowy, zabrał swoją połówkę 
w jakieś romantyczne zielone miejsce, leżał 
na trawie przyglądając się intrygującym 
kształtom chmur, zrywał polne kwiaty, wie, 
że jest co kochać... to być może jedyna taka 
planeta we Wszechświecie.   

Gwiazdy też się 
wymieniają

ewelina Flinta – wokalistka
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Szał zakupów  
– nie daj się podejść 

świadoma konsumpcja

Tytuł brzmi intrygująco, gdyż problem jest… 
intrygujący. Chyba tylko nieliczni Czytelnicy 
zdają sobie sprawę, że coraz częściej stajemy 
się ofiarami świadomej manipulacji ekspertów 
od zwiększania sprzedaży. Poprzez przemyślny 
marketing (por. Bądź świadomym konsumentem, 
MiniLO&Aniela, nr 4/2013) do świadomości 
najmłodszych klientów przemycane są treści, 
które powodują, że konsekwentnie wpadamy  
w uzależnienie od kupowania nowych gadżetów  
elektronicznych czy modnych ubrań.

M łodzi ludzie są z natury nastawieni na 
poznawanie świata, otwarci na nowe 
doświadczenia – dlatego stanowią 

wymarzoną grupę docelową dla marketingowców. 
Dzieje się tak nawet pomimo tego, że dzieci 
i młodzież rzadko dysponują większymi sumami 
własnych pieniędzy. Jednak w kulturze europejskiej 
coraz silniej wywierana jest presja na rodziców, 
aby ulegać zachciankom swych pociech w ramach 
tzw. bezstresowego wychowania. Czy w takich 
warunkach rodzice powinni odmawiać dzieciom 
zakupu wymarzonej „komórki”? Oczywiście, 
mogą argumentować, po co 4. telefon, 3. tablet 
itd., wiemy jednak, że efekt jest najczęściej daleki 
od oczekiwanego.

Co jednak zrobić, jeśli dziecko stwierdzi, 
że niedawno kupiony przedmiot codziennego 
użytku się zepsuł? W takiej sytuacji rodzice nie 
powinni od razu posądzać latorośli, że nie szanuje 
swoich rzeczy. Sprytni producenci wdrażają bowiem 
coraz szerzej strategię planowanego zużycia 
produktów. Polega ona na wmontowywaniu 
do artykułów przemysłowych słabych punktów, 
które sprawiają, że po okresie gwarancji - jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki – dana rzecz 
się psuje. W „komórkach” są to np. zaprzestające 

pracy akumulatory, ścierające się klawisze, pękające 
ekrany dotykowe czy odpadające delikatne 
zaślepki. Jednocześnie producenci zachęcają 
do kupna nowych, rzekomo lepszych produktów. 
Tak naprawdę zwykły użytkownik telefonu 
komórkowego nie jest w stanie stwierdzić, czy 
2GB pamięci RAM przyspieszą działanie komórki 
w porównaniu z jej poprzednikiem z pamięcią 1 GB. 
Warto pamiętać, że komputer, który sterował 
pierwszym lotem człowieka na księżyc, dysponował 
zaledwie ułamkiem mocy obliczeniowej obecnych 

„komórek” za 300 złotych.

Innym czynnikiem, który sprawia, że regularnie 
nabywamy nowe rzeczy jest moda. Nikt dokładnie nie 
wie, czym ona jest i gdzie się rodzi. Wiemy, że panuje 
ona niepodzielnie w szkołach (a czasem nawet 
już w przedszkolach), na dyskotekach, w galeriach 

Autor:  dr Paweł Lesiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cykl życia produktu – obejmuje okres 
od momentu wytworzenia produktu  
do zakończenia jego przydatności 
do użycia. Innymi słowy to czas 
od momentu wyprodukowania danej 
rzeczy do wyrzucenia jej do kosza. 
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handlowych, a ostatecznie zdobywa władzę nad naszymi umysłami. 
Moda niejako czyni z nas swoje ofiary, zmuszając nierzadko 
do absurdalnych zachowań. Przykład? Ofiary mody noszą od kilku lat 
podarte i sprane dżinsy. Dawniej nawet na działce nikt nie założyłby 
takich spodni, ponieważ poparzyłyby go pokrzywy. Obecnie zimowa 
aura nie jest w stanie zniechęcić wielbicieli modnych ciuchów – dzięki 
czemu w najtęższy mróz możemy zobaczyć amatorów i amatorki 
cienkich trampek oraz gołych kolan w modnych dżinsach. Takie bycie 
trendy jest nie tylko kosztowne (modne rzeczy są zazwyczaj drogie), 
ale grozi utratą zdrowia. 

Może zatem warto się zastanowić i nie kupować od razu 
bezrefleksyjnie wszystkiego, co zachwalane w telewizji, prasie 
młodzieżowej czy Internecie. Czasami dobrze jest porównać stare 
z nowym. Być może okaże się, że stare dżinsy rodziców będą 
lepsze od drogich nowych z dużej galerii handlowej. A na pewno 
i w jednych, i w drugich znajdzie się dużo fantastycznych dziur, 
którymi będzie można pochwalić się w szkole.   

MNIEJMNIEJ MNIEJMNIEJ

Co zrobić, żeby w naszych 
domach było mniej odpadów? 
Jednym ze sposobów jest 
pakowanie zakupów w sklepie 
we własne torby, przyniesione 
z domu. Dzięki temu zabieramy 
ze sklepu mniej foliówek.

Mamy dla Was 5 sposobów – 5 Fajnych Toreb:

żabka – będzie Wam przypominać o ograniczaniu 
powstawania odpadów. Niech wszyscy widzą, że jesteś 
świadomym konsumentem.

miniLo i aniela – podziel się torbą z przyjacielem. 
Opowiedz mu, dlaczego ważne jest noszenie jej na zakupy.

Sówka mądra główka – porozmawiaj na temat 
odpadów w szkole. Czy Twój nauczyciel ma już taką torbę? 

kot SeniorLo – podaruj torbę babci. Jak babcia 
dba o środowisko naturalne?

motyle – torba dla rodziców. Można ją zabrać na 
wspólny spacer lub piknik. Zapakuj jedzenie, a potem 
zbierz odpady i wrzuć do odpowiednich pojemników. 
Nigdy nie zostawiaj odpadów w lesie lub na polanie.

Fajne
TORBy

Planowane starzenie przyczynia się  
do degradacji środowiska oraz marnotrawstwa 
zasobów naturalnych – przestarzałe  
produkty trafiają na wysypiska odpadów,  
zaś do produkcji nowych potrzebne są  
nowe zasoby i energia.

Planowane postarzanie 
produktu – działania 

producentów zmierzające 
do ograniczenia (skrócenia) życia 
produktów – w ich wyniku psują 

się one np. zaraz po upływie 
gwarancji, zaś naprawa 
jest często nieopłacalna. 

Źródło ramek: Redakcja/Wikipedia 15
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Greenwashing
„Green”z języka angielskiego oznacza kolor zielony, „washing”  
to pranie. „Zielone pranie”, czyli potocznie ekościema, zazielenienie, 
zielone mydlenie oczu. To „nabijanie w butelkę” nas, konsumentów, 
przez firmy dostarczające nam różnego rodzaju towary lub usługi.

W ostatnich latach modne stało się pojęcie 
eko…: ekożywność, ekomoda, ekozabawki, 
ekofirma, ekożycie… Nic dziwnego, 

że pojawiła się także ekościema, która z „eko” nie 
ma nic wspólnego. A wszystko zaczęło się od hoteli. 
W 1986 roku działacz na rzecz ochrony środowiska 

– Jay Westervelt opisał działania hoteli, które rzekomo 
troszczą się o środowisko naturalne i zachęcają swoich 
gości do rzadszego wymieniania ręczników. Rzadsza 
wymiana ręczników oznacza mniejsze zużycie wody 
na pranie. Zdaniem autora, hotele na wiele innych 
sposobów niszczą zasoby naturalne (np. zużycie energii, 
zanieczyszczenie powietrza, grabież ziemi), a to był 
zabieg wyłącznie nastawiony na zysk.

Tego typu działań jest znacznie więcej. 
Można do nich zaliczyć:

•  Ukrywanie cech niekorzystnych 
– np. energooszczędna elektronika, wykonana 
z niebezpiecznych dla środowiska materiałów. 

•  Brak dowodów – produkt reklamowany jest 
jako naturalny, firma jednak nie posiada żadnych 
certyfikatów, które mogłyby to udowodnić.

•  Niejasne oznakowanie – np. produkt posiada 
oznaczenie „100% naturalne”, natomiast wiele 
substancji naturalnych jest również szkodliwych 
(np. arsen, rtęć).

•  Nieistotność – np. produkty, których atutem jest 
brak CFC (chlorofluorowęglowodorów) w składzie, 
podczas gdy CFC zostało zakazane ok. 20 lat temu.

•  Mniejsze zło – lansowanie produktów typu 
„ekologiczne papierosy” czy „przyjazne dla 
środowiska” pestycydy, podczas gdy te produkty, 
ekologiczne czy też nie, nie będą miały nic wspólnego 
z ekologicznością czy dbaniem o własne zdrowie.

•  Kłamstwa – np. produkty bezprawnie oznakowuje 
się ekologicznymi certyfikatami i znakami typu 
EcoLogo, Energy Star lub Green Seal.

•   Kult fałszywej etykiety – np. umieszczanie 
specjalnych tekstów lub grafiki na produktach, 
które sugerują, że zostały one uznane przez 
niezależną, trzecią stronę; innymi słowy tworzenie 
i umieszczanie fałszywych „ekopodobnych” 
etykiet lub oznaczeń.

Celem tych zabiegów jest „zazielenienie” produktu 
lub usługi. Mają sprawiać wrażenie, że towar jest 
wytworzony zgodnie z zasadami ochrony środowiska 
i jest eko. Zalecenie: należy uważnie czytać etykiety oraz 
kilka razy zastanowić się, zanim dokonamy zakupu.   JO

 
Źródło: www.ekosciema.pl, www.greenwashingindex.com 
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Segregowanie odpadów 
trudna sprawa czy świetna zabawa? 

Najnowsze badania świadomości 
i zachowań ekologicznych 
przeprowadzone wśród mieszkańców 
Polski wykazały segregację odpadów 
w ok. 70% ankietowanych gospodarstw 
domowych1. Porównując te dane do lat 
ubiegłych, zauważyć można wzrost 
proekologicznych zachowań wśród 
Polaków. Wyniki badań wskazują, że 
sytuacja ta uległa poprawie po wejściu 
w życie Ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). 

N owe przepisy spowodowały, że to gminy 
przejęły obowiązki gospodarowania 
odpadami. Każda z nich przygotowała 

własne regulacje w tej kwestii. Zależą one od 
lokalnych warunków – np. dostępnych instalacji 
i technologii stosowanych przez sortownie. Ważne 
jest, aby poznać obowiązujący schemat segregacji 
odpadów w swoim miejscu przebywania.

Wiedza kluczem do sukcesu
Czy zauważyliście różnicę w segregacji odpadów 
podczas wycieczki bądź wizyty w innym 
mieście? MiniLO, który mieszka w Warszawie 
swoje odpady segreguje do 3 różnych 
pojemników. Do czerwonego pojemnika wrzuca: 
opakowania plastikowe, puszki i kartony 
po sokach. Do zielonego: szkło opakowaniowe, 
a do czarnego: pozostałe odpady, których nie 
da się wysegregować. Na ferie udał się do swojej 
babci mieszkającej w Gdańsku. Jakie było jego 
zdziwienie, kiedy okazało się, że można tam 
wyrzucić opakowanie po jogurcie razem ze szklaną 
butelką po soku. W Gdańsku obowiązuje bowiem 
system z podziałem na odpady suche i mokre. 
MiniLO wie już, jak ważne jest poznanie sposobu 
postępowania z odpadami w nowym miejscu. 

Ważna zasada
Pamiętajmy, wyrzucając odpady w innej gminie 
należy zwracać uwagę na oznakowania znajdujące 
się na workach bądź pojemnikach. Sam kolor 

pojemnika o niczym nie świadczy. Wręcz 
przeciwnie, może nas zmylić. Segregacja odpadów, 
jak każda „gra”, nie jest trudna, jeśli znamy 
obowiązujące w niej zasady. Dzięki temu będzie nie 
problemem, lecz świetną zabawą.  JW

 
Źródło: www.mos.gov.pl, www.czysta.um.warszawa.pl 

1  Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców 
Polski, Badanie trackingowe–pomiar: październik 2013, 
Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, 
Sopot, 28 października 2013, grupa 1000 ankietowanych osób.

Warszawa

gdańsk? ??

Pozostałe Plastik szkło

mokre sucHe
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Nadaj drugie życie
                odpadom 
Wyrzucając śmieci do kosza, każdy z nas 
nieraz zastanawiał się, co się z nimi potem 
dzieje. Zgodnie z nowymi zasadami wszystkie 
odpady z naszych domów wywożone są 
do specjalnych zakładów, które zajmują się ich 
przetwarzaniem. Polega to na wybraniu z całej 
masy odpadów tych części, które nadają się 
do przerobienia. Można więc powiedzieć, że 
życie odpadu nie kończy się w momencie jego 
wyrzucenia do kosza. 

N ajczęstszym podziałem, także 
stosowanym w naszych domach, jest 
podział na papier, tworzywo sztuczne, 

szkło, metale oraz zmieszane odpady – wśród 
nich np. bioodpady. Najważniejsze jest to, aby nie 
trafiały one na składowiska, ale były powtórnie 
wykorzystane. Co można zrobić z odpadami? Poniżej 
znajdziecie cenne wskazówki.

Papier
Odpady papieru – pojawiające się w naszych 
domach najczęściej – to: gazety, zeszyty, zapisane 
kartki papieru, opakowania kartonowe. Większość 
z tych odpadów nadaje się do powtórnego 
przetworzenia. I tak może powstać m.in. papier 
toaletowy, bibuła higieniczna czy papier z recyklingu 
do drukarek. Zakład, który przetwarza makulaturę 
to papiernia. Aby wyprodukować nowy papier, 
należy wytworzyć tzw. masę papierniczą, czyli 
wymieszać w wodzie bardzo rozdrobnione części 
makulatury. Po usunięciu z powstałej masy takich 
zanieczyszczeń, jak druty, sznurki czy zszywki 
masa papiernicza wylewana jest na specjalne sita. 
Na kolejnym etapie produkcji z masy odsączana 
jest woda. Po wysuszeniu powstały produkt jest 
nawijany na tuleje i pakowany. 

Tworzywa sztuczne
W domowych koszach na śmieci odpady 
z tworzyw sztucznych zajmują sporo miejsca, 
choć są bardzo lekkie. Większość z nas codziennie 

wyrzuca opakowania po jogurtach, butelki 
po wodzie mineralnej czy różnego rodzaju worki 
foliowe. Ułatwieniem dla ich transportu jest np. 
zgniatanie i belowanie. Pamiętajmy o tym przy 
segregacji odpadów. W takiej formie trafiają 
do przetwórstwa. W firmach, które przetwarzają 
odpady z tworzyw sztucznych, pierwszym etapem 
jest ich rozdrabnianie. Na tym etapie powstają tzw. 
płatki. W dalszej kolejności płatki są roztapiane do 
masy plastycznej – bardzo gęstej, płynnej mazi. 
Po wychwyceniu wszystkich zanieczyszczeń masa 
przechodzi przez specjalne głowice formujące 
granulat (niewielkie kuleczki). Granulat jest 
chłodzony w kadziach z wodą, a potem suszony. 
Granulat to jednak ciągle półprodukt. Następny etap 
to użycie tak powstałego granulatu w specjalnych 
urządzeniach, w których wytwarza się np. folię, 
worki na śmieci lub doniczki. Czy wiecie, że niektóre 
polary, które nosimy, by nie zmarznąć, zrobione są 
z plastikowych butelek?

Metale
Najczęściej w naszych domach pojawiają się puste 
opakowania po konserwach, puszki aluminiowe 
po napojach. W przypadku aluminium szacuje 
się, że większość powstających odpadów 
jest z powrotem przerabiana. Zakłady, które 
przetwarzają odpady z metali to huty – aluminium 
lub metalu. Proces przetwarzania takich odpadów 
polega na rozdrobnieniu odpadów, a następnie ich 
przetopieniu w bardzo wysokich temperaturach, 
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sięgających nawet 800oC. Tak wysoka temperatura 
sprawia, że metal staje się na chwilę płynem, 
dzięki czemu może być formowany w odpowiednie 
kształty. 

W odlewniach aluminium najczęściej powstają 
stopy aluminium, które potem wykorzystywane 
są  w przemyśle okrętowym, lotniczym czy 
samochodowym. Huty metali bardzo często 
produkują z odpadów druty zbrojeniowe.

Szkło
Najbardziej popularnymi odpadami szklanymi 
są butelki po napojach oraz słoiki. Szkło jest 
takim surowcem, który może być przetwarzany 
praktycznie bez końca. Odpady ze szkła, podobnie 
jak metale, są przetwarzane w hutach. Proces 
przetwarzania polega na przygotowaniu surowców, 
którymi są głównie rozdrobnione odpady szklane 

i piasek. Następnym etapem jest ich topienie, a więc 
doprowadzanie ich do formy ciekłej. Na końcu 
z płynnej masy formuje się gotowe wyroby. Huty 
szkła z odpadów produkują m.in. znicze, słoiki 
i szklanki.

Mimo że dużo odpadów da się ponownie 
wykorzystać i przetworzyć, warto się również 
zastanowić, czy wszystko, co jest nam nieprzydatne 
należy od razu wyrzucać do kosza. Można stać się 
np. domowym odzyskiwaczem. Przykładem może 
być wykorzystanie szklanej butelki. Po jej starannym 
umyciu można ją okleić kolorową bibułą i podarować 
mamie jako własnoręcznie wykonany wazon. 
W ten sposób z pozoru nieprzydatna rzecz 
może znaleźć nowe zastosowanie.  BF

 
Źródło: www.recykling.pl, www.wikipedia.pl, www.rp.pl 

Czy wiecie co powstaje 
z wyrzucanych śmieci?  
SPRAWDŹCIE SWOJą WIEDZę.

Przy pomocy 
strzałek dopasuj 

odpowiednie  surowce 
(litery) do produktów 

które z nich 
powstają (cyfry).

Poprawna odpowiedź: a-4, b-3, c-2,d-1, e-5;

a

4

d

c

b

e

1

2

3

5
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Segreguj w domu
Konieczność segregowania śmieci 
nikogo już nie dziwi. Zanim  
jednak zabierzemy się do tego  

„na poważnie”, warto wziąć  
pod uwagę dwie kwestie.  
Po pierwsze, spróbujmy zapoznać 
się z systemem zarządzania 
odpadami w gminie, w której 
mieszkamy – dzięki temu dowiemy 
się, jakie śmieci powinny trafiać 
do poszczególnych pojemników. 
Po drugie, dobrze jest sprawdzić, 
których śmieci „produkujemy”  
w naszym domu najwięcej  

– w tym celu możemy przeprowadzić 
tygodniowy test i zobaczyć, jakie 
pojemniki są nam potrzebne.

K iedy już wiemy, co i jak segregować, 
musimy przygotować miejsce, w którym 
będziemy zbierać nasze śmieci. Najlepiej 

gromadzić je jak najbliżej miejsca ich wytwarzania 
– najczęściej jest nim kuchnia i tutaj najwygodniej 
będzie umieścić pojemniki. 

To ile ich będzie, zależy wyłącznie od nas. 
Najprostsze rozwiązanie to dwa pojemniki – jeden 
na odpady, które podlegają recyklingowi, i drugi 

– na te, których posegregować już się nie da. Takie 
rozwiązanie pozwoli nam oszczędzić  domową 
przestrzeń i jednocześnie być „eko”.

Jeżeli mamy więcej miejsca, to oczywiście dobrze 
jest segregować odpady nieco dokładniej – czyli 
oddzielnie gromadzić szkło (białe i kolorowe), 
papier, plastik oraz metal, a jeśli mamy ogródek, 
to warto w nim postawić kompostownik. Tu 
będą trafiać wszystkie śmieci organiczne. Skąd 
wziąć pojemniki na odpady? Możliwości jest wiele. 
W sklepach dostępnych jest mnóstwo pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpadów – różnią 
się one kolorami (w zależności od przeznaczenia), 
wielkością, no i ceną. Aby uniknąć dodatkowych 
wydatków, możemy również wykorzystać  mocne 
plastikowe torby lub zwykłe kosze na śmieci, na 
które wspólnie przygotujemy etykietki informujące, 
do czego służą.

Na koniec umówmy się, że wycieczki do 
kontenerów na śmieci staną się elementem 
wspólnych rodzinnych spacerów, dzięki czemu 
wyrzucanie śmieci nie będzie tylko przykrym 
obowiązkiem.  MS

Pamiętaj! 
to śmieci, których nie wolno 
wyrzucać do kosza!
•  zużyte baterie i akumulatory,
•  przeterminowane lekarstwa i termometry,
•  świetlówki, zwłaszcza energooszczędne,
•  sprzęt elektroniczny,
•  gruz i inne odpady budowlane.

KONKURS: 
czy wiesz, co należy zrobić z powyższymi 
odpadami? odpowiedzi prosimy przesyłać 
 na adres: redakcja@mmconsulting.waw.pl. 
wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
zostaną rozlosowane nagrody. 

Masz ubrania, 
z których już wyrosłeś? 

Zabawki, które się 
znudziły? Nie wyrzucaj ich 

do śmietnika. 
Przekaż je potrzebującym 

– ktoś może się z nich 
ucieszyć.
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Ekoorigami
Kochani! Przedstawiamy Wam kolejny sposób 
na wykorzystanie na pozór nieprzydatnych 
odpadów. Zapraszamy do wspólnej zabawy 
w budowanie ekosystemu jeziornego z origami!

O rigami to tradycyjna sztuka japońska, polegająca na 
składaniu papieru w różnorodne formy. Kreatywni 
Japończycy znają miliony sposobów na przedstawienie 

najróżniejszych figur - np. postaci zwierząt.

do budowy naszego ekosystemu wykorzystaliśmy:
• słoik (im większy, tym lepszy),
• papier pakowy (jako tło),
• ścinki papieru z niszczarki biurowej  
(jako jako wodorosty),

• zużytą gazetę (do złożenia rybki),
• sznurek (do podwieszenia rybek),
•  farby, nożyczki, klej, kolorowy papier  

i inne przybory plastyczne do ozdabiania.

Prawdziwe środowisko jeziora jest jednak dużo bogatsze. 
Zapraszamy do przesyłania swoich propozycji uzupełniania 
ekosystemu o inne zwierzątka i roślinki ze świata odpadowego  
origami! Wśród autorów zdjęć najciekawszych ekosystemów 
rozlosujemy nagrody.   BM

Instrukcja składania rybki:
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segregowanie
odpadów
Pomóż naszym bohaterom: pokoloruj odapady 
i zaznacz strzałką, jak segregujesz je w swoim 
miejscu zamieszkania, podpisz pojemniki  
do jakich wyrzucasz śmieci.
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Czym się zajmuje
ORGANIZACJA ODZySKU OPAKOWAń

Prawie wszystkie produkty, które kupujemy, są pakowane. 
W większości opakowania te są jednorazowego użytku i zaraz 
po rozpakowaniu produktu trafiają do kosza na śmieci. Firma 

wprowadzająca na rynek produkt w opakowaniu odpowiedzialna 
jest za powtórne zebranie oraz recykling tych opakowań. 

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała, by 
ułatwić funkcjonowanie takim firmom. Umożliwia przejęcie 

ich obowiązku i wykonanie recyklingu w ich imieniu. Dzieje się 
to dzięki współpracy z zakładami, które zajmują się zbieraniem 

oraz przetwarzaniem odpadów opakowaniowych.

eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a., ul. krzywoustego 82-86,  
51-166 wrocław, adres korespondencyjny: ul. modlińska 129, 03-186 warszawa

ekocykl@ekocykl.org ■ tel. 22 402 75 61 ■ www.ekocykl.org

segregowanie
odpadów
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BIoróżnorodność  
w TaTraCh
Tatrzański Park Narodowy (TPN) został stworzony, aby chronić 
różnorodność przyrody i jej naturalne zjawiska. Tatry to 
najwyższa część Karpat, piękne góry o budowie alpejskiej. 
Są położone na granicy Polski i Słowacji. Najwyższy szczyt 
w Polsce to Rysy (2 499 m nad poziomem morza), ten sam 
szczyt po stronie słowackiej ma już 2 503 metry.

N ajwiększa część Tatr porośnięta jest 
lasami i kosodrzewiną, czyli niskimi 
sosnami, które przypominają duże, 

rozłożyste krzewy. Poza tym, powyżej lasów 
można spotkać piękne hale, polany oraz spiczaste 
skały, często niebezpieczne dla turystów. 
To właśnie dzięki nim góry sprawiają wrażenie 
ostro zakończonych. 

U stóp Tatr mieszkają górale. Żyje im się ciężko, 
ponieważ pogoda bywa kapryśna, zimy zazwyczaj 
są długie i ciężkie, a ziemia jest mało urodzajna. 
Zanim pojawił się tam człowiek, aż 90% terenu Tatr 
stanowiły lasy. Teraz znacznie więcej przestrzeni 
zostało przekształconych w tereny uprawne, pola 
i łąki. Pozostałe lasy to głównie: bór mieszany 
górski, las mieszany górski, las łęgowy i bór 
wysokogórski.

Na terenie TPN występuje około 3 100 gatunków 
roślin i grzybów. Wśród drzew, jakie można 

spotkać, najwięcej 
– bo aż 89% – jest 

świerków, 

pozostałe 11% drzewostanu to: jodła pospolita 
(5%), buk zwyczajny (2%), olcha szara (1%) oraz m.in. 
sosna pospolita, modrzew europejski, jawor, jesion. 
Najbardziej popularne rośliny górskie w Polsce, 
obecne tylko w Tatrach, to: limba, szarotka oraz 
różne gatunki goryczek i skalnic.

Na terenie TPN występuje około 5 100 gatunków 
zwierząt. Na skałach w słoneczne dni można 
zobaczyć jaszczurkę żyworódkę. Często wygrzewa 
się leniwie na słońcu, ale gdy przestraszy ją turysta, 
potrafi błyskawicznie schować się pod kamieniem. 
Najbardziej znane gatunki fauny to kozice, świstaki 
tatrzańskie (podlegające ścisłej ochronie) oraz 
ptaki – pomurnik i płochacz halny. 

Wysoko w górach można spotkać świstaki, kozice, 
a nawet niedźwiedzie. Świstaki są roślinożerne, 
bez ogona mierzą 42–54 cm i ważą 
ok. 2,3–5,7 kg. Barwa ich futra jest 
brązowa, szara lub czerwonawa.

Autor:  Anna Kryszczuk

24
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Świstaki porozumiewają się między sobą za pomocą 
charakterystycznych świstów. Żyją w dużych 
klanach rodzinnych i są bardzo towarzyskie. 
Natomiast smukłe i zwinne kozice tatrzańskie 
potrafią niesamowicie zręcznie i szybko skakać 
po wysokich, stromych, granitowych skałach. 
Te płochliwe zwierzęta zachowują bezpieczny 
dystans do człowieka oraz drapieżników. Jednak 
najwięcej emocji spośród tatrzańskich zwierząt 
budzi największy drapieżnik występujący w naszym 
kraju – niedźwiedź brunatny. Niedźwiedzie są 
wszystkożerne, jednak najczęściej odżywiają się 
pędami roślinnymi, owsem, owocami czy zdobytym 
miodem. Gustują również w larwach owadów – 
szczególnie os i mrówek. Niestety, spotkanie turysty 
z niedźwiedziem może być niezwykle niebezpieczne. 
To ogromne zwierzę stanowi zagrożenie 
dla człowieka, szczególnie jesienią podczas 
żerowania, kiedy zbiera zapasy na zimę. Pamiętajmy, 
że nie wolno zostawiać resztek jedzenia i opakowań 
na szlakach. Te zapachy mogą zainteresować 
niedźwiedzia i zwabić go w pobliże ludzi.

Dawniej w Tatrach całkiem często dochodziło do 
spotkań człowieka z wilkiem. Dzisiaj wilków już jest 
bardzo mało. W całych Tatrach ich liczbę szacuje 
się na jedynie 2-3 watahy (stada). Pasterze owiec, 
którzy często narzekali na ataki tych zwierząt 
na ich hodowle, są stosunkowo zadowoleni z tej 
sytuacji. Natomiast przyrodnicy preferowaliby 

zwiększenie populacji wilka, co zaowocowałoby 
większą różnorodnością genetyczną tego gatunku.

Warto wspomnieć o jednym z najliczniejszych 
drapieżnych ssaków w Tatrach – jest nim 
niepozorny gronostaj. Zwierzę kojarzone jest 
głównie ze słynnym obrazem Leonarda da Vinci  

– Dama z łasiczką, a jego sierść z futrzanymi 
kołnierzami noszonymi przez profesorów 
uniwersyteckich. Jest to niezwykle energiczne 
zwierzątko, które nieustannie poluje, głównie 
na drobne ssaki i ptaki. Zdarza mu się również 
atakować młode świstaki. Chętnie korzysta także 
z odpadków pozostawianych przez ludzi. 

Pamiętajmy, że zaśmiecanie ścieżek górskich, 
hałas, rozniecany ogień oraz schodzenie 
z wyznaczonych tras szlaków przeszkadzają 
zwierzętom żyć w ich naturalnym środowisku. 
Dbajmy o przyrodę, aby jak najdłużej służyła 
nam wszystkim. Tatry to nasze wspólne dobro, 
należą do unijnej sieci NATURA 2000 oraz są 
Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery.  

 
Źródło: 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zakopane. 
Aktualizacja, Zakopane maj 2010 
bip.zakopane.eu/zalacznik/493, 
www.wikipedia.org.pl

Autor:  Anna Kryszczuk
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R ozpoczęliśmy II blok spotkań z członkami 
Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora pt. 
Woda. Odwiedziliśmy już Lublin, Poznań 

i Gdańsk. Frekwencja na zajęciach dopisała. W Lublinie 
ugościła nas Dyrektor Przedszkola nr 35, a wsparcia 
merytorycznego udzieliła nam Jolanta Dobrzańska 

– reprezentantka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, która omówiła jakość wody pitnej 
na Lubelszczyźnie oraz wszelkie problemy, jakie się 
z tym wiążą. 

W Gdańsku w bardzo sympatycznej atmosferze  
dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń nasze 
działania wsparła Monika Piotrowska-Szypryt 
 – reprezentantka Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Opowiadała ona 
o gospodarce wodnej w Gdańsku, zasobach wodnych, 
jakości, sposobach ochrony. 

Nasze spotkania przeprowadzamy metodami 
aktywizującymi. Uczestnicy – oprócz wysłuchania 
wykładu oraz prezentacji gości specjalnych – mają także 
okazję wykazać się, zaangażować, podziałać. Podczas 
części warsztatowej panie brały udział w pantomimie 

– w ten sposób utrwalały sposoby oszczędzania wody, 
a przy okazji świetnie się bawiły. Było wesoło. Niemniej 
przyjemnie było podczas szukania odpowiedzi na bardzo 
podchwytliwe pytania związane z gospodarką wodną 
na świecie. Nie wszystko było oczywiste. Przed nami 
wyjazdy do Wrocławia, Katowic, Krakowa oraz spotkanie 
w Warszawie.

Kolejny kwartał poświęcimy tematowi bioróżnorodności. 
Już w maju odpowiemy na pytania, w jakim stanie jest 
polska różnorodność biologiczna? Czy mamy powody 
do obaw? We wrześniu spotkamy się, aby podyskutować 
o edukacji globalnej w kontekście gospodarki odpadami. 
Co to jest edukacja globalna? Czy powinniśmy się 
w nią angażować? Na zakończenie naszego cyklu 
spotkań w roku 2014 – w listopadzie i grudniu 

– przeprowadzimy warsztaty pod hasłem Powietrze 
– zanieczyszczenie hałasem i światłem. Jak bardzo groźny 

jest hałas dla środowiska naturalnego? Czy światło 
może zanieczyszczać powietrze? Na te i wiele innych 
pytań poszukamy odpowiedzi wspólnie z naszymi 
członkami oraz gośćmi specjalnymi. Już dziś zapraszamy 
do zapisów przez stronę www.ekoedukator.pl.    

OgólnOpOlSkI 
kluBu ekOedukAtOrA 

www.ekoedukator.pl.

        /klubekoedukator

Profesjonaliści z nauczycielami 
dla edukowania młodego  
pokolenia ekologów
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Stylowy upcykling  
– scenariusz zajęć

dla nauczyciela
Odbiorcy: gimnazjum, liceum
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min
Cel główny: realizacja pokazu mody, prezentująca 
ubrania wykonane z odpadów; kształcenie nawyku 
powtórnego wykorzystywania odpadów

Cele szczegółowe:  
Uczeń:
•   definiuje pojęcia: odpady, surowce wtórne, 

recykling, upcykling, konsumpcja, społeczeństwo 
konsumpcyjne, społeczeństwo recyklingu;

•   potrafi wymienić działania związane 
z upcyklingiem;

•   wyraża swoje poglądy, dyskutuje;
•   wskazuje zależności pomiędzy produkcją a jej 

wpływem na środowisko naturalne oraz życie 
i zdrowie ludzi i zwierząt;

•   przewiduje skutki swoich konsumenckich 
zachowań dla środowiska naturalnego, życia 
i zdrowia ludzi i zwierząt;

Metody i formy:
•   pogadanka – wprowadzenie do tematu,
•   dyskusja,
•   warsztaty – wykonywanie stroju,
•   praca w grupach,
•   inscenizacja – pokaz mody, zaproszenie widowni,
Środki dydaktyczne:
•   tzw. kluczyki do otwierania puszek, resztki 

wstążek, stare nieużyteczne plakaty, kartony po 
napojach, zużyte gazety, papier i kartony, stare 
worki/torebki foliowe, zużyta folia stretch;

•   plakaty na temat upcyklingu, z wyjaśnieniem, 
jak przygotować ubiór z odpadów, do pobrania 
na stronie www.ekoedukator.pl dla zalogo-
wanych członków Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora – zakładka POBIERZ, temat 
Odpady, materiały dodatkowe;

Przebieg zajęć:
•   Nauczyciel wyjaśnia/przypomina uczniom termin 

'odpady' na przykładzie materiałów, których 
używać będą podczas pracy warsztatowej 

– zużyte, niepotrzebne przedmioty, których 
właściciel chce się pozbyć.

•   Nauczyciel wyjaśnia różnicę pomiędzy 
recyklingiem (ponowne przetwarzanie odpadów 
celem wykorzystania ich w celu pierwotnym 
lub innym), a upcyklingiem – przekształcanie 
odpadów w przedmioty o nowej wartości  
użytkowej lub artystycznej, wyższej niż sam 
odpad pierwotnie.

Zachęcamy do skorzystania z propozycji 
scenariusza zajęć kierowanych tym razem 
do uczniów gimnazjów i szkół średnich. 

wykorzystaj 
scenariusz

na swoich lekcjach 
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•   Nauczyciel wyjaśnia problemy związane 
z konsumpcjonizmem i społeczeństwem 
konsumpcyjnym m.in.: zakup nadmiernej ilości 
produktów (często zbędnych), nadmierne 
generowanie odpadów, nadmierna eksploatacja 
zasobów naturalnych.

•   Nauczyciel przeprowadza krótką dyskusję na 
temat wpływu społeczeństwa konsumpcyjnego 
na środowisko, zdrowie i życie ludzi i zwierząt 
oraz zadaje pytania na temat społeczeństwa 
recyklingu: Czym się charakteryzuje?, m.in.: 
ograniczanie nabywania zbędnych produktów, 
ograniczanie powstawania odpadów.

•   Nauczyciel drukuje plakaty na temat upcyklingu. 
Dzieli uczniów na grupy robocze. Zadaniem jest 
przygotowanie odpowiednich strojów i dodatków 

zgodnie z instrukcją lub też zgodnie z własnym 
projektem, pomysłami.

•   Po przygotowaniu strojów uczniowie prezentują 
swoje kreacje, np. na apelu szkolnym, przed 
publicznością zaproszoną z zewnątrz, z okazji 
wydarzenia na temat ochrony środowiska.

dla ucznia 

Plakaty na temat upcyklingu, z instrukcją 
wykonania ubioru oraz dodatków, dostępne 
na stronie www.ekoedukator.pl.    JO

Źródło: MiniLO&Aniela nr 1, Ustawa o odpadach z dnia  
14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21)
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polecamy

OgóLNOPOLSKI KONKURS  
NA WYKONANIE gRY PLANSZOWEJ 

Przygotuj koncepcję gry, która uwzględni:
1)  sposoby zagospodarowania i recykling zużytych opon,
2)  zagrożenia, jakie płyną z niewłaściwego 

postępowania ze zużytymi oponami,
3)  program aktywnej edukacji ekologicznej  

GUMOWy SUROWIEC.
Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie w grze 
wizerunków udziałowców Centrum Utylizacji Opon S.A.
Tytuł: Wszyscy będą grać w Twoją grę!  
Weź udział w konkursie.
Więcej informacji pod adresem: 
www.minilo.org/ogolnopolski-konkurs-na-wykonanie-gry-planszowej

KONKURS NA MASKOTKę X ŚWIATOWYCh 
IGRZYSK SPORTOWYCh - ThE WORLD 
GAMES 2017 WE WROCŁAWIU

Weź udział w prestiżowym konkursie na maskotkę X 
Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017 
we Wrocławiu pn. „Bohater Naszych Największych Igrzysk 
Sportowych”! Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 
autorskiego projektu maskotki – symbolu promującego 
imprezę na całym świecie.

 Czekają atrakcyjne nagrody!
•  Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone 

zaproszeniami na wyjazdy łączące rozrywkę 
sportową i atrakcje kulturalne.

•  Raz w miesiącu, spośród wytypowanych przez 
Komisję prac, internauci wybiorą w sondzie „Pracę 
Miesiąca”, której autorzy otrzymają akcesoria 
sportowe do uprawiania dyscyplin The World Games.

 Więcej informacji na stronie: minilo.org/polecamy
oraz: www.wroclaw.pl/konkurs-na-maskotke-world-games

 PRACE NASZYCh CZYTELNIKÓW

 W 4. numerze MiniLO&Aniela zamieściliśmy 
ekologiczne kartki z recyklingu do samodzielnego 
ozdobienia  
i podarowania  
bliskiej osobie.

Kolorowa kartka 
na Dzień Babci 
ozdobiona przez  
4-letnią Wioletkę 

 
W zimowym numerze zachęcaliśmy naszych najmłodszych 
czytelników do pisania listów do św. Mikołaja. Każdy 
otrzymany przez nas list został nagrodzony prezentem  
– niespodzianką! Oto niektóre z listów, które dotarły na 
adres naszej redakcji:

KOCHANy
Miłość niech 
w sercach zagości 
I dobroć na świecie 
niech  na dobre 
zagości. Kochany 
Mikołaju Otul  nas 
marzeniami  
o lepszej przyszłości 
Łaskawy bądź dla nas A my podziękowania ślemy 
Jak tylko pięknie umiemy Uśmiechamy sie do Ciebie  
bo wierzymy głęboko w Ciebie. 
Daniel, Iza

 
Czy nasi czytelnicy lubią zimę? 
Bardzo! Im więcej śniegu, tym 
lepiej. Można wtedy rzucać się 
śnieżkami, jeździć na sankach albo 
ulepić bałwana.

Na zdjęciu obok Wiktoria (lat 4) 
z zaprzyjaźnionym bałwanem 
Olafem.

A jakie wiosenne zabawy lubicie 
najbardziej? Czekamy na Wasze 
listy i zdjęcia: 
redakcja@mmconsulting.waw.pl

dla dzieci i młodzieży
KREATYWNE KONKURSY 
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Życie w równowadze 
Rozmowa z Michałem Derlickim, trenerem personalnym, aktorem zafascynowanym Azją

Życie w pędzie jest dziś normą. Trudno zatrzymać się na chwilę 
i zajrzeć w głąb siebie. Jak przystanąć i zrobić coś dla siebie 

i otaczającego nas świata?

M&A:  co dla ciebie oznacza życie w równowadze?
MD: Równowaga we wszechświecie to życie 
w spokoju i harmonii. To życie wedle zasady ying i yang. 
Umiejętność znalezienia złotego środka to podstawa 
normalnego i zdrowego życia. Trzeba umieć odnaleźć 
siebie zarówno w pracy,  jak i w życiu rodzinnym, wśród 
przyjaciół. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle 
trudne. Każdy dąży do wolności, szuka niezależności 
finansowej, stabilizacji życiowej i robi wszystko, by takową 
uzyskać, zapominając o swoim zdrowiu. Odnosząc się 
do wypowiedzi Dalajlamy Człowiek poświęca swoje zdrowie, 
by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by 
odzyskać zdrowie - kółko się zamyka. Życie w równowadze 
polega na dokonywaniu prawidłowych wyborów, unikając 
niezdrowych skrajności.

M&A:  jak zaczęła się twoja przygoda z wushu?
MD: Ja swoją równowagę odnalazłem w sztuce 
walki. Wushu to chińska sztuka walki, to praca z ciałem, 
praca nad własnymi słabościami. To niekończąca się 
walka. Moja przygoda zaczęła się na pewnym obozie 
kondycyjnym, gdzie całkiem przypadkiem spotkałem 
trenera, który nauczał Jeet Kune Do – Piotra Tworóżkę. 
To on zapoczątkował moją drogę do osiągnięcia 
równowagi życiowej. Po powrocie z wakacji zapisałem 
się na zajęcia do Nama – wietnamskiego mistrza, który 
po dziś dzień jest moim przyjacielem i przewodnikiem 
po meandrach życia wojownika. To on potrafił mną 
pokierować tak, abym dążył do doskonałości. Dzięki 
niemu narodziła się moja pasja do wushu.

M&A:  grasz w teatrze – jakie masz plany dotyczące 
aktorstwa?
MD: Tak, gram w teatrze Studio Buffo. Teatr to dla mnie 
odskocznia. To zupełnie coś innego niż moje codzienne 
życie. Nie jestem aktorem z zawodu. To tylko wspaniała 
życiowa przygoda, której się poddaję i pozwalam 
kierować moim losem. Biorę udział w różnych projektach 
aktorskich, reklamach i innych wyzwaniach scenicznych. 
Człowiek musi rozwijać się w różnych kierunkach. To daje 
satysfakcję i finalnie przeradza się w kolejne możliwości 
rozwoju.

M&A:  gdzie można cię zobaczyć i kiedy?
MD: Najlepiej zapisać się na zajęcie indywidualne 
i wspólnie trenować. Jeśli chodzi o aktorstwo 
to zapraszam do Teatru Studio Buffo na spektakl 
Romeo i Julia, w którym miałem przyjemność wcielić się 
w rolę Tybalta Capulettiego. To pełen pięknych obrazów 
i melodii musical, przedstawiający w młodzieńczy sposób, 
wspaniałą  szekspirowską twórczość.

fot.Marcin Szajnfeld 
© 2012 www.szajnfeld.pl



polecamy

31MINILO & ANIEL A   nr 01/2014

M&A:  jesteś też trenerem personalnym. co mówią 
o tobie twoi podopieczni?
MD: Tak, prowadzę zajęcia indywidualne. Na mojej stronie 
www.michalderlicki.com można przeczytać, co o mnie 
sądzą. Czy to prawda - nie wiem, mam nadzieję że tak. 
Są to wspaniali ludzie! Sam uprawiałem sport i wiem, ile 
trudu i wyrzeczeń potrzeba, by wstać o 6 rano na trening 
czy ćwiczyć wieczorami po całym dniu pełnym obowiązków. 
Do tego trzeba charakteru i dyscypliny. Bardzo szanuję ludzi 
wytrwałych i konsekwentnych.

M&A:  a skąd pojawił się pomysł na rysunki anime?
MD: Od zawsze byłem zafascynowany Azją.  Jako mały 
chłopiec oglądałem taki serial fabularny - Erni - elektryczny 
rycerz. To opowieść o młodym Japończyku, który trenuje 
karate. Ze względu na podobieństwa byłem z nim 
utożsamiany wśród moich rówieśników. Stąd wzięło 
się zamiłowanie do Japonii, a że w Kraju Kwitnącej Wiśni 
Manga jest bardzo popularna - stała się ona również 
częścią moich zainteresowań. Skoro mogłem ją oglądać, 
to dlaczego nie mogłem nauczyć się jej rysować…?

M&A:  Przez pół roku mieszkałeś w chinach. czego 
tam się nauczyłeś?
MD: Pojechałem do Chin w celach szkoleniowych. 
Najlepiej jest się uczyć u źródła. Pojechałem do Szkoły 
yuan Wen Qinga - jednego z najwybitniejszych mistrzów 
Chin w wushu sportowym. To wspaniały zawodnik, 
człowiek i nauczyciel. Chiny poza wiedzą na temat Wushu 
nauczyły mnie wiele o  podstawowych wartościach 
codziennego życia. W zasadzie to dopiero wtedy 
zacząłem zwracać uwagę na rzeczy, które były dla mnie 
nieistotne. Po miesiącu uczęszczania na stołówkę 
szkolną dostałem kawałek pomidora z cukrem. Kto 
widział kogokolwiek cieszącego się z kawałka pomidora? 
Człowiek zaczyna doceniać to, co ma, dopiero w momencie, 
gdy mu tego zabraknie. Chiny to mój drugi dom.

M&A:  jaką radę dałbyś ludziom spędzającym znaczną 
część swego dnia na siedząco, przed komputerem. 
dlaczego jest to dla nich niezdrowe?
MD: Siedzący tryb życia ma wiele negatywnych 
skutków. Niestety, większość korporacji preferuje tego 
typu pracę. Brak ruchu powoduje wiele niedogodności 

– zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Pracujesz przy 
biurku, bolą cię plecy, po pracy jesteś zmęczony, więc 
nigdzie nie wychodzisz, kilka tygodni później chcesz 
wyjść, ale przytyłeś, więc nie chcesz pokazywać się 
gruby, a to powoduje stany depresyjne. Zachęcam 
do przełamania tego zaklętego kręgu nieszczęść! 
Wstańmy rano, pobiegajmy, pójdźmy na basen, 
zaprośmy kolegów – ze znajomymi też można się 
poruszać. Jeśli brakuje ci motywacji, skorzystaj z pomocy 
osób takich jak ja – sport i rekreacja podkręci twój rytm 
pracy, twój rytm dnia codziennego. Przełoży się to na 
pozytywne efekty w pracy i życiu osobistym!

M&A:  czy segregujesz odpady? 
MD: To bardzo ważna część wywiadu. W Polsce system 
segregacji jest dopiero w powijakach. Sam staram 
się segregować odpady. Większość z nas ma już taką 
możliwość. Należy pamiętać, że jest to problem globalny. 
Zachęcam wszystkich do udziału w selektywnej zbiórce 
surowców wtórnych, która przyczyni się do rozwoju tego 
systemu. Jeśli szanujesz siebie i innych, szanuj również 
otaczający cię świat i środowisko naturalne.   

Michał derlicki
absolwent akademii wychowania fizycznego józefa Piłsudskiego 
w warszawie. jest instruktorem wushu sportowego (kung-fu), instruk-
torem gimnastyki i akrobatyki sportowej. Wushu trenuje od 1998 roku. 
zaczynał pod okiem nauczyciela nama–hai bui ngoc, jako zawodnik ka-
dry narodowej prowadzony był między innymi przez zhang feng juna, 
a podczas wielokrotnych szkoleń w chinach w szkole sportowej – yuan 
wen Qinga, jednego z najwybitniejszych mistrzów chin w kung-fu spor-
towym. od 2009 roku prowadzi klub sportowy Movement designers. 
w 2010 roku założył warszawską szkołę wushu sportowego, któ-
ra funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a jej uczniowie odnoszą sportowe 
sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Po zakończeniu kariery 
zawodniczej zajął się nauczaniem personalnym z różnych dziedzin ak-
tywności fizycznych, sprowadzając na zdrową, lepszą drogę życia wiele 
osób. od 2002 roku czynnie działa jako kaskader filmowy i teatralny. 
od 2004 roku artysta i aktor teatru studio buffo.

osiągnięcia : 

•   wielokrotny złoty medalista Międzynarodowych  
Mistrzostw Polski w wushu/kung-fu sportowym

•   złoty medalista prowincji shanxi w chinach w stylach południowych 
w wushu/kung-fu sportowym

•   były zawodnik kadry narodowej 
Wushu

•   założyciel klubu sportowego 
MOVEMENT dEsIGNERs

•   założyciel – wiceprezes  
uks warszawskiej szkoŁy 
WUsHU spORTOWEGO

•   członek koła kaskaderów 
filmowych

•   członek założyciel 
stowarzyszenia 
kaskaderów 
filmowych
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BYŚ
pIerWSZY W pOlSCe!
Od kilkunastu miesięcy wzbudza 
ogromne zainteresowanie i sensację. 
Wszystko za sprawą tego, że jest 
pierwszy i niezwykle uroczy…

ByŚ, bo tak ma na imię pierwszy urodzony 
w Polsce nosorożec pancerny, jest pod opieką 
naszej firmy. Wcześniej adoptowaliśmy jego 

mamę, Shikari, która za troskę odwdzięczyła się nam 
wspaniałym potomkiem! Dziś cieszymy się razem 
z pracownikami i sympatykami warszawskiego ZOO 
widząc jak oboje dobrze się mają. Już teraz widać, 

że mały ByŚ wyrasta na zwierza z charakterkiem! 
Na swoje pierwsze urodziny otrzymał tort 
skomponowany z jego ulubionych warzyw i owoców, 
którym bardzo chętnie podzielił się z mamą. Nosorożec 
nade wszystko ceni sobie kąpiele, jest prawdziwym 
czyściochem! Nic więc dziwnego, że opiekuje się nim 
firma ByŚ.    
Przyg.: Karol Wójcik

Byś

mama Bysia – Shikari
narodziny 
nosorożca 

pancernego  
to niezwykłe wydarzenie  

w polskich ogrodach zoologicznych. 
Gatunek ten w naturalnym 
środowisku jest zagrożony 

wyginięciem. szacuje się, że na 
wolności żyje zaledwie około 

trzech tysięcy osobników 
(głównie w indiach  

i nepalu).
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wiosenne porządki 
W StYlu eko
Wiosna coraz bliżej. Z niecierpliwością czekamy 
na pierwsze cieplejsze dni. A wraz z nimi ruszą 
wiosenne porządki. Czy jesteście gotowi, aby  
w tym roku odbywały się one pod znakiem EKO?  
Co powiecie na przygotowanie ekologicznych 
środków czystości z wykorzystaniem octu, sody  
i cytryny? Zobaczcie, jakie to łatwe!

Byś

Płyn do mycia okien

2 szklanki wody
4 łyżki octu
2 łyżki soku z cytryny
Okna najlepiej poleruje się zwykłą gazetą. 
Pozwoli to uniknąć powstawania smug.

Płyn do mycia naczyń

sok z trzech cytryn
1,5 szklanki wody
1 szklanka soli drobnoziarnistej
1 szklanka octu
Połącz wszystkie składniki i gotuj przez 
10 minut, mieszając aż do zgęstnienia. 
Jeszcze ciepły płyn wlej do szklanego 
naczynia. Używaj jak zwykłego płynu.

Pasta czyszcząca

0,5 szklanki sody oczyszczonej
2-3 łyżki octu
Pasty możesz użyć do czyszczenia wanny, 
umywalki czy kafelek. 

zalety domowych ekośrodków czystości:
•  Są łatwe w przygotowaniu
•  Nie obciążają środowiska
•  Są bezpieczne dla zdrowia
•  Są tanie

Znacie inne sprawdzone przepisy? Wyślijcie 
nam wiadomość na Facebooku: 
www.fb.com/minilo.aniela. 
Wasze pomysły udostępnimy  
naszym fanom.   jb

 
Źródło: 
www.ekorodzice.pl, www.dziecisawazne.pl 

Przygotuj sam:
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W połowie stycznia br. odbył 
się bal charytatywny, 
organizowany w ramach zbiórki 

publicznej z przeznaczeniem na rozwinięcie 
potencjału edukacji ekologicznej w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego w małych 
ośrodkach oświatowych, z najuboższych 
terenów w Polsce.
Tegoroczny bal to już drugi Bal 
Charytatywny na rzecz Fundacji Eko 
Cykl. Tematem przewodnim był Bal 
Wenecki – tajemniczy, zamaskowany… Ale 
to nie stanowiło przeszkody, żeby między 
jednym tańcem a drugim przeprowadzić 
aukcję przedmiotów artystycznych, które 

otrzymaliśmy od naszych darczyńców: 
ręcznie wykonane serwety na szydełku, 
obrazy na płótnie, szkice ołówkiem, 
obrazki namalowane akwarelami. 
Zebraliśmy kwotę 1250 zł. Za wszelkie 
wsparcie serdecznie dziękujemy. Bale 
Charytatywne na rzecz Fundacji 
Eko Cykl na stałe wpisujemy w nasz 
kalendarz. 
Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny 
bal, tym razem w stylistyce Harajuku. 
Zainteresowanych odsyłamy do strony 
internetowej Fundacji 
www.fundacja-ekocykl.pl/
charytatywny-bal-kostiumowy-harajuku-style-2015/.

maski 
Weneckie

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ FUNDACJI KOR-
PORACYJNEJ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA EKOLOGICZNE-
GO EKO CYKL z siedzibą przy ul. Modlińskiej 129 w Warszawie

Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl z siedzi-
bą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 na podstawie decyzji nr 15/2013 z dnia 
08 stycznia 2013 r., zmienionej decyzją nr 80/2013 z dnia 04 marca 2013 r., wyda-
nych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, przeprowadziła zbiórkę publiczną 
w terminie od 14 stycznia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospo-
litej Polskiej z przeznaczeniem na rozwinięcie potencjału edukacji ekologicznej 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego w małych ośrodkach oświatowych, 
z najuboższych terenów w Polsce.
Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 13 443,63 zł (słownie: 
trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), 
wg  poniższych form zbiórki publicznej:  datki do zaplombowanych skarbon 
stacjonarnych – urna: 303,63 zł, sprzedaż przedmiotów na aukcji internetowej: 
5 090, 00 zł, w tym: wpłaty na konto: 5 090,00 zł, wpłaty gotówką: 0,00 zł, im-
prezy okolicznościowe: 8 050,00 zł, w tym: wpłaty na konto: 4 360,00 zł, wpłaty 
gotówką: 3 690,00 zł.
Imprezy okolicznościowe zostały przeprowadzone jako imprezy zamknięte, dla 
zaproszonych gości, znanych organizatorom. Podczas imprez przeprowadzono 

licytacje przedmiotów otrzymanych od darczyńców, w tym także przedmiotów 
zgłoszonych do sprzedaży podczas zbiórki publicznej.
Dochód ze zbiórki w wysokości 12 696,04 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze) został wykorzystany na zakup ma-
teriałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, które przekazano:
•  Szkole Podstawowej w Bratwinie o wartości 2 563,97 zł,
• Szkole Podstawowej w Wólce Kłuckiej o wartości 1 184,76 zł,
•  Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie  

o wartości 1 964,21 zł,
•  Gimnazjum im Jana Pawła II w Skulsku o wartości 2 899,49zł
•  Szkole Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni  

o wartości 2 399,04 zł
•  Szkole Podstawowej w Janowie o wartości 1 684,56 zł.
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 747,59 zł (słownie: siedemset czter-
dzieści siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), w tym:
-  opłaty skarbowe za wydanie zezwoleń: 123,00 zł
-  opłaty bankowe: 10,79 zł
-  zakup urny: 90,00 zł
-  opłaty pocztowe i kurierskie: 523,80 zł
Koszty poniesione na promocję zbiórki oraz niewielkie opłaty bankowe zostały 
pokryte ze środków własnych fundacji.





W kolejnej już części cyklu językowego EKOPOLIGLOTA, prezentujemy nowe słówka z zakresu ochrony 
środowiska. Zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji słówek na adres redakcji - przetłumaczymy  
je dla Was w kolejnych numerach MiniLO&Aniela.    
Wzbogacaj z nami swoje słownictwo!
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ekopOlIglOtA
Języki są nam nieobce!

Język

angielski

francuski

hindi

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

SEGrEGować
odPadY

segregate waste

séparation
des déchets

छा ंटन 
[chāṭ̃an]

encasillar los residuos

ふんべつする
[funbetsusuru]

die Abfälle getrennt sammeln

сортировать
[sartirawat']

selezionare i rifiuti

SPaLarnIa

incinerator

incinérateur

भटट् ी
[bhaṭṭī]

el incinerador

しょうきゃくじょう
[shoukyakujou]

die müllverbrennung

мусоросжигательный завод
[musarażżygatel'nyj zawot]

l’inceneritore

SKŁadowISKo

landfill

mise en décharge

ल ै ंडफि़ ल
[landfill]

el vertedero

ごみうめたてち
[gomiumetatechi]

die mülldeponie

свалка 
[swałka]

la discarica

rECYKLInG

recycling

recyclage  

प नुरावरत्न
[punarāvartan]

el reciclaje

リサイクル
[risaikuru]

die wiederverwendung

pесайклинг 
[risajklink]

il riciclaggio







Program 
dla uczniów i nauczycieli
„SóWka Mądra GłóWka”

Fajna Torba, odLoTowy bidon, SuPer Teczka 
- co zrobić, żeby je doSTać? 

1.
Wystarczy zebrać odpowiednią ilość naklejek 

małej sówki. Zapytaj o nie swojego nauczyciela. 

2. 
Jeśli Twój nauczyciel nie należy jeszcze do Ogólnopolskiego  

Klubu EkoEdukatora, zaproś go i odbieraj nagrody!

3.
 Szczegóły: www.ekoedukator.pl

Dla ucznia
Wytnij Sówkę, która znajduje się na okładce tego numeru MiniLO&Aniela 

(znajdziesz ją także w każdym kolejnym numerze naszego czasopisma). Są tam 
specjalne miejsca, na których należy naklejać małe sówki. Naklejki otrzymasz 

od swojego nauczyciela przyrody lub biologii za każdorazowy udział w naszych 
konkursach (jeżeli Twój nauczyciel nie należy jeszcze do Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora – zachęć go, żeby się do nas zgłosił). Za uzbieranie odpowiedniej 
liczby małych sówek otrzymasz nagrodę. Wyklejone duże sówki prześlij pocztą 

na adres redakcji lub przekaż nauczycielowi. W zamian otrzymasz: za 5 naklejek 
– Fajną Torbę, za 10 naklejek – Odlotowy Bidon, za 15 naklejek – Super Teczkę. 

Dodatkowo możesz zostać  zwycięzcą w danym konkursie, do którego się 
zgłosiłeś, i otrzymać nagrodę główną. Trzymamy kciuki!

Dla nauczyciela
Rolą nauczyciela w programie jest wręczanie uczniom naklejek z małą 

sówką. W zamian za udział w każdym z organizowanych na naszych łamach 
konkursach uczeń otrzymuje od Państwa jedną naklejkę. Po otrzymaniu 

zgłoszeń konkursowych od Państwa podopiecznych prześlemy lub 
wręczymy na najbliższym spotkaniu Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora 

odpowiednią ilość małych sówek. Wyklejone Sówki należy przesłać na adres 
redakcji lub przekazać organizatorom na spotkaniu Klubowiczów. Prosimy 

zgłaszać nam przy zapisach, ile naklejek i jakie nagrody mamy przygotować. 
Nagrodzimy także aktywnych nauczycieli. Na tych z Państwa, których 

podopieczni zdobędą najwięcej małych sówek, czekają nagrody. Za Państwa 
także trzymamy kciuki!




