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Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drogie Dzieci i Młodzieży,

z pewnością każdy z Państwa chce jak najlepiej dla 
przyszłości swojej i swoich dzieci, inwestując w ich edukację 
i rozwój. Tych właśnie mądrych Rodziców i Pedagogów 
oraz ich Podopiecznych chcę zainteresować kwartalnikiem 
„MiniLO&Aniela” – czasopismem na temat zrównoważonego 
rozwoju. Wiedza, którą prezentujemy w przystępny 
sposób, jest bardzo ważna dla przyszłości młodych pokoleń 
– żyjemy w zagrożonym przez zanieczyszczenia świecie.
Od bieżącego numeru zmieniamy się dla Państwa, 
by dostarczać narzędzi do edukacji ekologicznej 
w kilku obszarach: dla najmłodszych dzieci – w postaci 
kolorowanek, rebusów i zagadek; dla dzieci starszych 
i młodzieży w formie ciekawych artykułów o tematyce 
ekologicznej, inscenizacji, prezentacji, konkursów 
i olimpiad tematycznych. Pragniemy także nawiązać dialog 
z Rodzicami i Opiekunami – opisując dotychczasowe 
doświadczenia innych Ekoedukatorów oraz działania klubu 
OKEE, w ramach którego aktywnie edukujemy ponad 
300 tysięcy polskich uczniów w całym kraju! Chcemy, 
by „MiniLO&Aniela” był kwartalnikiem, z którego możecie 
Państwo czerpać w różnoraki sposób wiedzę na temat 
ekologii. Nad jakością naszego pisma czuwać będzie Rada 
Metodyczna, tworzona przez wybitnych metodyków.

Za pośrednictwem czasopisma prowadzone są również 
publiczne kampanie edukacyjne Eko Cykl Organizacji 
Odzysku Opakowań S.A., będące wyrazem rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów, wprowadzających 
produkty w opakowaniach na polski rynek, których 
reprezentuje ta organizacja. 
Zachęcam do lektury oraz prenumerowania czasopisma 

„MiniLO&Aniela” – warto mądrze inwestować w edukację! 
Z nami ekologia nigdy nie będzie nudna!

dr Katarzyna Michniewska
Ekonomista środowiskowy

Redaktor Naczelny czasopisma „MiniLO&Aniela”
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•  Zamówienia na prenumeratę  instytucjonalną   przyjmuje  firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  Informacje pod numerem  infolinii   0801 40 40 44  lub  
na stronie internetowej www.dp.kolporter.com.pl. 

•  Prenumerata  realizowana  przez  RUCH  S.A.:  Zamówienia  na  prenumeratę  w  wersji  papierowej  i  na  e-wydania  można  składać  bezpośrednio  na  stronie  www.prenumerata.ruch.com.pl. 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres    e-mail:  prenumerata@ruch.com.pl  lub kontaktując  się  z Centrum Obsługi Klienta  „RUCH” pod numerami:    22 693 70 00  lub  
801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

•   „MiniLO&Aniela” dostępne również w salonach Empik oraz wybranych sklepach z żywnością ekologiczną: Delikatesy ekologiczne „Free”, Galeria Handlowa Europlex, 
ul. Puławska 17, Warszawa; Delikatesy Hetman M. Jankowski, K. Wróbel Sp. J., ul. Jagiellońska 26, Legionowo; Rolnik Ekologiczny S.C., ul. Turecka 1, Warszawa;  
Księgarnia Orla Piotr Orłowski, ul. Orla 6/70, Ząbki; Eko Dziupla Magdalena Dudzik, ul. Krupówki 25A, Zakopane. 

MINILO&ANIELA

Prenumerata  czasopisma  dla  szkół  (podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych)  w  województwie  dolnośląskim 
dofinansowana  jest  ze  środków  WFOŚiGW  we  Wrocławiu.  Poglądy  autorów  i  treści  zawarte  w  czasopiśmie  nie  zawsze 
odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

Program  edukacji  ekologicznej  realizowany  przez  zakup  prenumeraty  czasopism  ekologicznych  dla  placówek  oświatowych 
województwa śląskiego na rok 2015 dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów WFOŚiGW w Katowicach.

Partnerem w realizacji zadania Program edukacji ekologicznej realizowany przez zakup prenumeraty czasopism ekologicznych 
dla placówek oświatowych województwa śląskiego na rok 2015 jest Śląski Ogród Botaniczny.
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Co słyChać 
u Państwa Puszczyków?

PIErwsZy sPAcEr 

Patrycja Wojtkowiak-Skóra

Pierwsze wiosenne słońce powoli chowało się 
za wzgórzami. Na skraju lasu, tam gdzie rosną 

stare lipy, od dłuższej chwili dało się słyszeć sowie 
pohukiwanie: hu – huuu – hu – to Pan Puszczyk, 
od niedawna dumny tata czterech maluchów. W dziobie 
trzymał zdobycz, zdaje się, jakiegoś gryzonia. Oj, będą 
miały małe sówki pyszną kolację!
Zaraz, zaraz… gdzieś tu powinna być Pani Puszczykowa. 
Jest! O tam, siedzi wysoko na drzewie i co rusz zerka 
w stronę dziupli, z której dobiega ciche popiskiwanie 
małych puszczyków.

Dla najmłodszych

dziupla
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-  Pi, pi… mamo, jesteśmy już głodni – przekrzykiwały się 
maluchy.

-  Wiem, moje słoneczka, tato już leci z kolacją, poczekajcie 
jeszcze trochę – uspokajała dzieci, kierując się 
jednocześnie w ich stronę.

Wtem, oczom mamy Puszczykowej ukazała się postać 
synka. Puszczykowa zamarła z wrażenia. To najstarszy 
szkrab po raz pierwszy odważył się wyjść z dziupli. Stąpał 
nieporadnie, wbijając swe ostre pazurki w gałąź drzewa. 
Rodzeństwo z zazdrością spoglądało na brata. 

-  Noooo, brawo skarbie! Jesteśmy z ciebie bardzo dumni! 
– Pani Puszczykowa rozpływała się w zachwytach. 

-  Szkoda, że nie możecie zobaczyć tego co ja! – młody 
puszczyk krzyknął w kierunku rodzeństwa.

-  Mamo, mamo, my też chcemy już wyjść – popiskiwały 
cicho sówki.

-  Wiem kochani, jeszcze kilka dni i również wyjdziecie na 
swój pierwszy spacer. Pamiętajcie, że wasz brat wykluł 
się jako pierwszy. Stąd też jako pierwszy z was poczuł, 
że to już jego czas – czas, aby wyjść… bądźcie cierpliwi! 
Tymczasem proszę – oto wasza kolacja – oznajmiła 
Puszczykowa i podała dzieciom małego gryzonia.

gryzonie: 
zwierzęta (ssaki), 

takie jak mysz, szczur 
czy wiewiórka, które 
mają ostre i dłuższe 
siekacze (przednia 

para zębów).

kuna

Szlara: 
otaczający oczy 
sowy wieniec 
piór krótszych 

i sztywniejszych 
od pozostałych.
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Kiedy młode sowy zaspokoiły pierwszy głód, 
Państwo Puszczykowie postanowili udać się 
na kolejne polowanie. Mama zwróciła się 
do najstarszej sówki:

-  Uważaj na siebie, nie oddalaj się od dziupli 
i nie spadnij przypadkiem z drzewa! Kuny 
kręcą się w pobliżu i tylko czekają na taki 
smakowity kąsek, jak ptasie pisklę!

Maluchy aż zatrzęsły się ze strachu na te 
słowa.
Było już prawie ciemno, gdy dorosłe 
puszczyki bezszelestnie oddaliły się w stronę 
lasu. Malec natomiast jeszcze na moment 
postanowił odłączyć się od rodzeństwa. 
Przycupnął w bezpiecznym miejscu 
na gałęzi i nasłuchiwał odgłosów lasu. 
Powoli docierało do niego, że oto staje się 
samodzielny, a leśny świat staje przed nim 
otworem – ciekawe, ileż to przygód mnie 
tu spotka i kogo poznam – pomyślał. 

-  Tylko pomyśleć, że dopiero wysiadywała 
nas mama, całe 30 dni nie opuszczała 
nas prawie na krok!… prawie drugie 

tyle przesiedziałem w dziupli dorastając 
i czekając, aż będę odpowiednio upierzony… 
i oto dziś, już, właśnie teraz… – rozmyślania 
jednak, przerwało mu rodzeństwo, wołając:

-  Hu, huuu! Bracie, zaśpiewamy naszą 
piosenkę? Wracaj tu do nas i opowiedz, 
co tam widziałeś.

-  No jasne, już idę! – z radością odparł 
i wskoczył do dziupli młody puszczyk. 

Sówki tego wieczoru jeszcze długo śmiały się 
i śpiewały:
My puszczyki, my puszczyki – 
małe dzielne sowie smyki…
Dziób, jak haczyk zakrzywiony – 
niech zazdroszczą wróble, wrony…
Bystre oczy i pazury – 
drżyjcie myszy, drżyjcie szczury!
Pióra wyjątkowe, śliczne,
sowy z nas są dosyć liczne!
Szlara wokół oczu cudna
i sylwetka – też nie nudna!
My puszczyki, my puszczyki – 
huu, huu – nasze to okrzyki!  cdn.

Dla najmłodszych



SKOWRONKA MOŻEMY 
SPOTKAĆ NA POLACH 
I ŁĄKACH 
OD SAMEGO 
POCZĄTKU WIOSNY. 

JEGO TRELE 
MOŻNA USŁYSZEĆ 
PRAKTYCZNIE 
PRZEZ CAŁY DZIEŃ 
– OD ŚWITU 
DO ZMIERZCHU.  >>

>>  ŚPIEW SKOWRONKA
TO DŁUGI 

(TRWAJĄCY NAWET 
DO KILKUNASTU 

MINUT), 
NIEPRZERWANY 

I SZYBKI CIĄG 
MELODYJNYCH 

GWIZDÓW 
I TRELI (CZĘSTY 

MOTYW „TJURLI”).

WSPANIAŁA 
POGODA NA WIOSENNĄ 

WYPRAWĘ. RZECZYWIŚCIE 
– MAMY SZCZĘŚCIE 

– SŁYSZYSZ, JAK ŚPIEWAJĄ PTAKI?
TO CHYBA SKOWRONEK?

SKOWRONEK? 
JUŻ W MARCU?

NO JASNE! 
SKOWRONKI ZACZYNAJĄ SWOJE 

TRELE ZARAZ PO PRZYLOCIE Z ZIMOWISK, 
CZYLI WŁAŚNIE TERAZ. MOGŁABYM 

GO SŁUCHAĆ GODZINAMI…

AHH, 
TE DZIEWCZYNY

MiniLO
I ANIELI
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JUŻ WIEM! 
PRZYJDŹMY 
TU Z CAŁĄ KLASĄ, 
RAZEM BĘDZIE ŁATWIEJ 
TO POSPRZĄTAĆ.

MOŻE UDA SIĘ NAMÓWIĆ 
RODZICÓW, ŻEBY NAM 
POMOGLI ZABRAĆ CIĘŻSZE 
ODPADY?

JAK TO SKĄD? 
TO WYNIK DZIAŁANIA 

CZŁOWIEKA!

WIDZISZ TO CO JA? 
SKĄD TO SIĘ 

WZIĘŁO?

NIE WIERZĘ…
JAK MOŻNA BYĆ TAK

NIEODPOWIEDZIALNYM.
HMMM…

SAMI NIC NIE ZROBIMY
– ZA DUŻO TEGO…

ZA KILKA DNI… 

TYLKO PAMIĘTAJCIE 
O WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI 

ODPADÓW!

ZOBACZ, JAK 
TERAZ TU PIĘKNIE!

JAK LUDZIE MOGĄ 
BYĆ TAK NIEMĄDRZY, 
ŻEBY TO NISZCZYĆ!

SZKŁO PLASTIKPAPIER
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ReCykling 
przede wszystkim!

Dawniej większość odpadów z naszych domów trafiała 
na składowiska. Dzisiaj wiemy, że znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest RECYKLING i ponowne użycie. 

Czy wiesz, jakie surowce  
nadają się do recyklingu? 

Ukryły się one poniżej (podpowiedź 
w zadaniu na kolejnej stronie).

1

V M N P P H B G Z L W A W
S E Q H Y D A P D O O I B
F T D J Z B R E I P A P H
J A N O F M X W D O Y A D
E L E K T R O O D P A D Y
N R K I T S A L P M R X L
S Z K Ł O E T O B O E I T
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Spróbuj  
przyporządkować 

odpady 
do odpowiedniego 

pojemnika! 

SZKŁO PLASTIK METAL PAPIER BIOODPADY ELEKTRO-
ODPADY

SZKŁO PLASTIK METAL PAPIER BIOODPADY ELEKTRO-
ODPADY

SZKŁO PLASTIK METAL PAPIER BIOODPADY ELEKTRO-
ODPADY

SZKŁO PLASTIK METAL PAPIER BIOODPADY ELEKTRO-
ODPADY

2



Wiosenne ozdoby upcyklingowe
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Szukacie inspiracji na wiosenno-wielkanocne ozdoby? 
Zróbcie je z MiniLO i Anielą. Jakie? Koniecznie ekologiczne! 

Wykorzystajcie wytłaczanki po jajkach oraz rolki po papierze 
toaletowym, aby stworzyć w swoim domu, przedszkolu lub 

szkole kolorowy wiosenny nastrój.

Kwiaty z wytłaczanek po jajkach

Potrzebne będą:
•  wytłaczanka po jajkach,
•  farby,
•  nożyczki,
•  klej lub taśma klejąca,
•  kolorowa bibuła,
•  rurki do napojów.

wykonanie:
1.  Wycinamy z wytłaczanek „tulipanki”.
2.  Malujemy farbami wycięte elementy. Im bardziej 
kolorowe, tym piękniejsze!

3.  Rurki owijamy zieloną bibułą – będą to łodygi 
naszych kwiatków.

4.  Na końcu rurki mocujemy klejem lub taśmą 
klejącą ukształtowany w kulkę kawałek bibuły 
– kolor wybierz sam. Będzie to środek naszego 
kwiatka.

5.  Łodyżkę mocujemy do „tulipanka”, robiąc w dnie 
niewielką dziurkę.

6.  Do łodyżek można przykleić listki. 
Kolorowe kwiaty będą pięknie prezentowały się 
w wazonie na wielkanocnym stole.
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Dla najmłodszych

Wielkanocne zwierzątka 
z rolek po papierze 
toaletowym

Potrzebne będą:
•  rolki po papierze toaletowym,
•  farby,
•  nożyczki,
•  klej,
•  flamastry,
•  papier kolorowy i bibuła.

wykonanie:
1.  Przecinamy rurki na pół i sklejamy je 
klejem, tak aby utworzyły „ósemkę”.

2.  Malujemy na różne kolory.
3.  Z kolorowego papieru wycinamy uszka, 
nóżki, skrzydełka oraz dzióbki naszych 
zwierzątek.

4.  Przyklejamy wycięte elementy do 
kolorowych rolek.

5.  Flamastrami rysujemy oczka, wąsiki 
i buzie.

wesołe zwierzątka doskonale 
urozmaicą świąteczne stroiki, można 
także połączyć je tasiemką i powiesić 
jako girlandę w oknie.   JB



Dla najmłodszych{Kolorowanka  
Pani Wiosna i zwierzęta 
Pokoloruj rysunek, tak aby sukienka 
i otoczenie Pani Wiosny nabrały kolorów.
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na Wiosennej 
łące

Dopasuj nazwy wiosennych kwiatów 
do fotografii, które je przedstawiają. 

Jedno zdjęcie nie pasuje 
do pozostałych 

– czy wiesz które?

PAMIętAJ, 
że wiele wiosennych 
kwiatów to rośliny 

chronione i nie wolno ich 
zrywać. Zresztą czy nie 
piękniej wyglądają na 

łące?

KROKUS [e]

PRZEBIŚNIEG [d]

ZAWILEC [c]

PRZYLASZCZKA [b]

PIERWIOSNEK [a]

2
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Jak minęła zima 
w lesie?

Patrycja Wojtkowiak-Skóra

Zima już prawie pakuje swoje walizki. Zwierzęta, zapadające 
w sen zimowy, niebawem się obudzą. Jednak nie wszyscy 
mieszkańcy lasu przespali tę najzimniejszą porę roku. Jak 

zwierzęta spędzały zimę, dowiemy się z inscenizacji.

Inscenizacja
•  Występują: grupa dzieci, wiewiórka, Zima 
•  Scena powinna mieć zimowy wystrój, dzieci 
symbolicznie ubrane w szaliki i czapki

•  Wizerunki zwierząt przywoływanych 
w inscenizacji, mogą być przedstawione w postaci 
zdjęć w prezentacji komputerowej 

Dzieci:
|pokazując na dziecko przebrane za postać Zimy, 
mówią razem|
Zima przyszła, śnieg przywiała, bieli się już łąka 
cała. Zimno wszędzie, lodowato, no a co zwierzęta 
na to? Jak przetrwają mroźny czas – sprawdźmy 
idąc głębiej w las. Z dala nas wiewiórka wita! 
Ależ piękna u niej kita. Przewodniczką będzie „ruda”, 
więc nie grozi nam już nuda!

Dzieci:
|zwracają się do dziecka przebranego za wiewiórkę|
Witaj wiewióreczko! Opowiesz nam coś 
o zimowych zwyczajach zwierząt?

Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Witajcie dzieci! Oczywiście, opowiem! 
Musicie wiedzieć, że my wiewiórki nie zasypiamy 
w zimie! Dlatego mogłam tu do was wyjść. 
Gromadzimy na zimę zapasy, głównie nasiona, 
orzechy, grzyby. Kiedy pogoda pozwala, gdy 
jest słonecznie, wyruszamy ze swych dziupli na 
poszukiwanie innych smakołyków - np. owoców 
czy pąków drzew. Nasze gniazda są świetnie 
zabezpieczone przed zimnem. Gdy na dworze 
jest chłodno, ale temperatury są jeszcze dodatnie, 
w naszych gniazdach utrzymuje się temperatura 
około 20°C. Kiedy jednak temperatura spada 
znacznie, zamykamy i uszczelniamy nasze 
„mieszkanka”. Zapadamy wtedy w stan odrętwienia, 
podczas którego temperatura naszego ciała obniża 
się o kilka stopni. A gdy robi się cieplej, wszystko 
wraca do normalności!

Dzieci:
|patrząc na Zimę|
Zimo, Zimo czy Ty wiesz?! Jak zaradny jest ten 
zwierz?!

Dla najmłodszych
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Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Chodźcie dalej, opowiem wam o moim przyjacielu 
krecie. On również nie zasypia w zimie. Tę trudną 
porę spędza, w specjalnie przygotowanym 
i wyścielonym gnieździe zimowym. Oczywiście 
pod ziemią! Obok swego gniazda, ma prawdziwą 
spiżarnię, w której gromadzi jesienią mnóstwo 
dżdżownic. Czy wiecie, co robi ten cwaniaczek? 
Nadgryza dżdżownicom okolice „głowy”, niszcząc 
w ten sposób ich zwoje nerwowe. Dżdżownice więc 
żyją, jednak nie mają jak uciec – są unieruchomione, 
stanowiąc wspaniałe i sycące menu dla kreta!

Dzieci:
|patrząc na zimę|
Zimo, Zimo czy Ty wiesz?! Jak zaradny jest ten 
zwierz?!

Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Spójrzcie tylko na te zwinne ptaszki! Musicie 
wiedzieć, że wiele ptaków odlatuje od nas na 
zimę, bo ciężko tu o pożywienie. Nie zobaczycie 
zimą jaskółek czy np. bocianów. Za to pojawiają 
się gawrony i jemiołuszki – przylatują z północy 
i wschodu, gdzie jest jeszcze zimniej i jeszcze 
trudniej o pokarm!
A widzicie tam wysoko na drzewie – jemioła! Jest 
pasożytem. Rośnie na drzewach, zapuszczając 

pod korę swe ssawki i czerpiąc soki z drzewa. 
To właśnie od jemioły pochodzi nazwa ptaka 
– jemiołuszka. Jemiołuszka zjada owoce jemioły 
– białe kleiste kuleczki, wewnątrz których jest 
jedno lub kilka nasion. Jemiołuszki bardzo łatwo 
rozsiewają więc jemiołę po drzewach.
Niektóre gatunki ptaków nie odlatują, 
bo przyzwyczaiły się do dokarmiania przez ludzi 
– np. łabędzie. Możecie pomóc ptakom, które nie 
odleciały! Zbudujcie budki lęgowe, które pomogą 
przetrwać mroźne zawieje i zimowe noce.
Zapamiętajcie dzieci jedno! Ptaki podczas dużych 
mrozów stroszą pióra, zwiększając między nimi 
warstwę powietrza, która działa jak termoizolator.

Dzieci:
|patrząc na zimę|
Zimo, Zimo czy Ty wiesz?! Jak zaradny jest ten 
zwierz?!

Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Kochane dzieci słyszałyście o gadach? Czy wiecie, 
że gady, takie jak jaszczurki, zimują pojedynczo, 
a węże zazwyczaj w sporych skupiskach. Gady 
są ciepłolubne i szybko, już we wrześniu, szukają 
sobie odpowiedniej kryjówki do spędzenia zimy. 
Zimują na głębokości nawet do 2 metrów pod 
powierzchnią gruntu! Powiem wam ciekawostkę: 
często jest tak, że w takim dogodnym 
do zimowania miejscu, przebywają jednocześnie 

Dla najmłodszych
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różne gatunki węży, płazów, a nawet małe ssaki. 
Największa znaleziona i opisana „zimowa” kolonia 
żmij liczyła około 800 osobników! 

Dzieci:
|patrząc na Zimę|
Zimo, Zimo czy Ty wiesz?! Jak zaradny jest ten 
zwierz?!

Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Z pewnością wiecie, że wiele zwierząt przed 
nadejściem zimy zaczyna intensywnie żerować, 
gromadząc pod skórą spory zapas tłuszczu. Ssaki 
wymieniają futro z letniego na zimowe, które jest 
bardziej gęste, o dłuższych włosach, zdecydowanie 
jaśniej ubarwione – by lepiej maskować się 
w otoczeniu pełnym śniegu. Spójrzcie tylko na 
bielusieńkie futerko zająca bielaka! Pamiętajcie, 
że sarny, jelenie i dziki łączą się w większe stada 
– w grupie łatwiej przetrwać zimę! Często leśniczy 
pomaga leśnym zwierzętom, przygotowując 
paśniki, gdzie stale uzupełnia zjedzone siano 
i warzywa. Trudno bowiem znaleźć pożywienie, 
gdy pokrywa śnieżna utrzymuje się długo.

Dzieci:
|patrząc na Zimę|
Zimo, Zimo czy Ty wiesz?! Jak zaradny jest ten 
zwierz?!

Wiewiórka:
|zwraca się do dzieci|
Spójrzcie na to małe jezioro. A w nim oczywiście 
ryby! Rybie zimowe zwyczaje są różne. Na przykład 
okonie są aktywne mimo zimna. Leszcze i ukleje 
zbierają się w głębszych partiach jeziora i tam 
gromadnie przeczekują zimę, są mało aktywne. 
Lin, biedaczek, zagrzebuje się w mule i zapada 
w odrętwienie.
Żaby, czyli płazy przeważnie też zagrzebują się 
w mule, nie pobierają w tym czasie pokarmu, kiedy 
jednak coś je zaniepokoi, mogą aktywnie pływać.

Dzieci:
|patrząc na wiewiórkę|
Dziękujemy Ci wiewiórko.
Już wracamy na podwórko. 

|dzieci odchodząc, machają wiewiórce, machają 
w stronę lasu|

|po chwili, dzieci mówią w stronę publiczności|
Zniknie zima, zniknie śnieg,
życie zyska nowy bieg.
Ciepło, błogo, grzeje słońce,
Więc – pobudka! – tu na łące!
- W lesie, w polu, czy w jeziorze,
zwierz wiosennie czuć się może!   

Zadanie z tropami?
Jakże pięknie jest w lesie! O! A co to? 
Wokoło widoczne są tropy zwierząt! 
Czy potrafisz odgadnąć do kogo należą? 
Połącz trop z odpowiednim zwierzęciem. 

TROP c

TROP d

TROP b

TROP a

1

2

3

4

Odpowiedzi: 1-c, 2-d, 3-b, 4-a.



Co roku w Polsce trafia na 
śmietnik około 7 milionów ton 

jedzenia! 

To mniej więcej tyle, ile w sumie ważyłoby prawie 1,5 
miliona słoni afrykańskich. Liczba wprost niewyobrażalna. 
Tym bardziej, że wiele ludzi na naszej planecie głoduje. Jak 
możesz to zmienić? Porozmawiaj z rodzicami i dopilnuj, żeby 
kupować tylko potrzebne rzeczy. Zwracaj uwagę na terminy 
przydatności. Gotuj tyle, ile jesteś w stanie zjeść. Jeśli jednak 

coś zostanie – wymyśl pyszne resztkowe danie.
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EkoCiekawostki
Czy wiesz, że…

Wyrzucona w lesie 
guma do żucia będzie się 

rozkładać aż 5 lat! 
Trudno uwierzyć, że potrwa to tak długo. To jednak 
wcale nie rekord, ponieważ plastikowa butelka 

po napoju lub styropianowe opakowanie rozkłada 
się… 500 lat. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie 
odpady zamiast do lasu trafiały do właściwego 

pojemnika, a potem były przetwarzane.

Aby 
wyprodukować 
1 tonę papieru 

(to 1000 kilogramów), 
trzeba ściąć 17 

drzew!
Co możemy zrobić, by temu 

zapobiec? Nie zużywaj kartek bez 
potrzeby. Jeśli to możliwe, pisz 

i rysuj po obu ich stronach. Wybieraj 
papier z recyklingu i nie zapominaj, 
że jeśli zostaną wycięte wszystkie 
drzewa, zginie też człowiek. Las 
liściasty produkuje znaczącą ilość 
tlenu, którym wszyscy oddychamy.

Z nieszczelnego, 
kapiącego kranu 

w ciągu doby 
wycieka około 

36 litrów wody!
Czyli tyle, ile mieści się 

w 24 standardowych (dużych) 
butelkach wody mineralnej. 

Przyznacie, że to naprawdę dużo. 
Niestety, zasoby słodkiej wody na 

Ziemi powoli się wyczerpują i za jakiś 
czas mieszkańcy naszej planety mogą 
mieć nie lada problem. Pamiętaj, żeby 
oszczędzać wodę – dokręcać kran, 
wybierać prysznic zamiast kąpieli 
w wannie – i nie marnować jej.

Źródło: Internet

posiedzę 
tu sobie

5 lat
7000000

ton jedzenia

17
=

1 
tona

36
litrów
na dobę



Sóweczka (łac. Glaucidium passerinum): 
aktywność także dzienna, najmniejsza sowa występująca 
w Europie, w Polsce występuje nielicznie m.in. w górach, 
na Dolnym Śląsku, Karpatach, preferuje bory świerkowe, 
w locie sylwetką przypomina szpaka, oczy żółte z wąskimi 
brwiami, ogon długi, biało pręgowany.

i jej mądra głowa
Stare parki, lasy, tereny wokół lasów, ogrody, drzewa, zmrok…  

Czy to sceneria jakiejś strasznej bajki? Nie… w takich okolicznościach 
mamy szansę spotkać sowy. Jak je rozróżnić, co jedzą, gdzie śpią, 

dlaczego uważane są za mądre? Przekonajcie się sami.

sOwA (łac. Strigiformes) 
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Włochatka 
(łac. Aegolius funereus): 
aktywność nocna, gatunek typowo 
leśny, w Polsce nieliczny ptak lęgowy, 
występuje głównie w górach i na 
północy kraju, skrzydła i ogon 
w kolorze brązowym pokryte jasnymi 
plamkami, oczy żółte, nogi biało 
opierzone aż po pazury – stąd 
jej nazwa.

Puchacz (łac. Bubo bubo): 
aktywność nocna, 
największa europejska 
sowa, posiada szerokie 
skrzydła i krótki ogon, 
oczy pomarańczowe, 
długie „uszy” z ciemną 
pręgą, żywi się 
średniej wielkości 
ssakami i ptakami, jest 
sową agresywną, usuwa 
ze swojego rewiru 
drapieżne ptaki.



Puszczyk uralski 
(łac. Strix uralensis): 
aktywność nocna, jedna 
z największych europejskich 
sów, lotki i sterówki w szerokie, 
poprzeczne pasy barwy szarej 
i jasnobrązowej, posiada długi 
i prążkowany ogon dobrze 
widoczny w czasie lotu, jest sową 
agresywną eliminuje ze swojego 
terytorium inne
sowy leśne.

Puszczyk (łac. Strix aluco): 
aktywność nocna, najliczniejsza 
i najczęściej spotykana sowa Europy, 
ubarwienie bardzo zmienne, dwie 
podstawowe odmiany kolorystyczne 
to szara i brązowa, na lotkach ciemne, 
poprzeczne paski, duża głowa, krótki ogon, 
oczy bardzo duże o czarnych tęczówkach, 
potrafi w locie chwytać nietoperze.

uszatka błotna 
(łac. Asio flammeus): 
przejawia aktywność 
dzienną, występuje 
nielicznie na terenie całej 
Polski, udaje ranną, aby 
odwieść nieproszonego 
gościa od gniazda, na 
głowie posiada „uszy”, oczy 
cytrynowożółte, spiczaste 
i smukłe skrzydła, na 
wierzchu znajdują się 
rudawe plamy.

Płomykówka 
(łac. Tyto alba): 
aktywność nocna, 
najbardziej 
rozpowszechniony 
gatunek na świecie, 
zamieszkuje wszystkie 
kontynenty prócz 
Antarktyki, na terenie 
Polski objęta ścisłą 
ochroną gatunkową, 
lotki i sterówki 
jasnobrązowe 
w poprzeczne ciemne 
pasy.
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Czy wiesz, że…
•  Płomykówka słyszy mysz z odległości 60 metrów, 
jej wzrok jest 50 razy lepszy od wzroku ludzi.

•  Mieszkańcy Grecji, którzy upodobali sobie 
pójdźkę, wychodzili z przekonania, iż ptak widzący 
w ciemności musi być mądry.

•  W starożytnych Chinach wierzono, że 
płomykówka chroni ludzi przed pożarem.

•  Sowy nie budują własnych gniazd, korzystają 
z opuszczonych gniazd innych ptaków.

•  Sowy są doskonałymi łowcami. Latają 
bezszelestnie, dzięki obłemu kształtowi ciała.

•  Sowy są bardzo pożyteczne, jeden ptak zjada 
rocznie kilkaset kilogramów gryzoni. 

•  Oczy u sów mogą stanowić nawet 5%  
masy ich ciała.

•  Ptaki te mają aż 14 kręgów szyjnych (człowiek 
– 7), dzięki temu mogą dowolnie obracać głową, 
a ich kąt widzenia zwiększa się do 270⁰.

Gdzie i kiedy spotkać sowę?
Wieczór i noc to doskonałe pory na tropienie 
sów. Pamiętajcie, by na takie wycieczki wybierać 
się z dorosłymi opiekunami. Nasłuchujcie 
charakterystycznego pohukiwania, wypatrujcie 
dużych świecących w ciemności oczu. Zabierzcie 
ze sobą lornetkę, latarkę i bądźcie wytrwali, a być 
może uda się Wam zobaczyć sowę na własne oczy. 
Często ptaki te żyją w pobliżu ludzi, którzy nie zdają 
sobie z tego sprawy.
Na piesze wędrówki polecamy Bieszczady 
i otaczające je tereny. To tam występuje najwięcej 
z europejskich gatunków tych pięknych ptaków.   AK
Źródła: Anderwald D. 2010. Wszystkie sowy naszych lasów, CiLP, Warszawa 
www.jestemnaptak.pl, www.wikipedia.org

wierszyk, rysunek, bajka, 
rymowanka z sową w roli 
głównej? czekamy na 
wszelkie prace nawiązujące 
do tych ptaków. Najciekawsze 
opublikujemy.
Na autora najlepszej pracy 
czeka książka zawierająca 
wiele ciekawych opowieści na 
temat ptaków  
pt. Moi skrzydlaci pacjenci, 
Andrzeja Kruszewicza (Oficyna 
wydawnicza MULTIcO).

Pójdźka (łac. Athene noctua): 
aktywność nocna, w Polsce nieliczny ptak 
lęgowy, samce nie różnią się wyglądem od 
samic, mają krępą sylwetkę, dużą i spłaszczoną 
głowę, krótki ogon, charakteryzuje się falistym 
lotem, w starożytnej Grecji poświęcona była 
Atenie, bogini mądrości, gnieździła się w murach 
Akropolu, stąd jej      łacińska nazwa.

uszatka (łac. Asio otus): 
aktywność nocna, ma smukłą budowę ciała 
i pomarańczowoczerwone oczy, upierzenie 
w żółtej tonacji, na głowie posiada 
charakterystyczne „uszy”, utworzone przez 
ruchome pęki piór.

Wiadomość 
z ostatniej chwili! 

niebawem rodzina Minilo 
i anieli powiększy się o sowę 

pójdźkę z warszawskiego zOO. 
Więcej na ten temat 

w kolejnym 
numerze.
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Dla najmłodszych

Sowa z origami

Do wykonania sowy po-
trzebny będzie kwadratowy 
arkusz papieru lub starej 
gazety oraz flamaster do 
namalowania oczu. Pamię-
tajcie, że niezwykle ważne 
jest dokładne wykonanie 
czynności według wskazó-
wek na rysunkach. >>

Niezwykłe zdolności sowy, która widzi to, co dla innych jest ukryte 
w mroku, sprawiły, że jest ona uważana za symbol jasnowidzenia 

i mądrości. Sówka jest również obecna w logo Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora. Dla wszystkich sympatyków tego drapieżnego ptaka 

– sowa z origami.

Udało Wam 
się przygotować 

sówkę? 

Zaprezentujcie ją na facebooku 
czasopisma – czekamy 

na wasze prace. 

fb.com/minilo.aniela

1 2 3

5 6 74

98

10



c zy dzieci mogą mieć duże 
problemy? niestety, tak. 

Przekonuje się o tym bohater 
pięknej i mądrej książki barbary 
Gawryluk pt. Czarna, Klifka 
i tajemnice z dna morza, wydanej 
przez Wydawnictwo Literatura. 
ivan to chłopiec, który boryka się 
z wieloma problemami – kłopoty 
rodzinne, trudności w szkole – to 
wszystko doprowadza do wydarzeń, 
których konsekwencją jest praca 
społeczna na rzecz schroniska dla 
zwierząt. jednak to, co początkowo 
miało być karą, z czasem staje się 
przyjemnością – ivan zaprzyjaźnia się 
ze zwierzakami, a tytułową Czarną 

(pies) zabiera nawet do domu. Kontakt 
ze zwierzętami, a także z nadmorską 
przyrodą – akcja powieści dzieje się 
nad bałtykiem – stanowią odskocznię 
dla problemów chłopca. Pewnego dnia 
ukochane morze ivana sprawia mu 
niespodziankę – na brzegu znajduje 
małą fokę. Co dzieje się dalej? 
Tego już nie zdradzimy. Sięgnijcie 
po książkę i przekonajcie się sami. 
Warto, ponieważ to niezwykła historia 
o wspaniałym świecie przyrody, która 
za okazaną troskę odwdzięcza się 
niezapomnianymi przeżyciami.
Książka dostępna jest na 
stronie wydawnictwa: 
www.wyd-literatura.com.pl

Lektury MiniLO i Anieli

Nasze Konkursy

Zakończyliśmy kolejną edycję naszego 
konkursu. Bardzo cieszymy się, 
że nasi Czytelnicy nas nie zawiedli. 
Otrzymaliśmy wiele pięknych 
prac, spośród których wybraliśmy 
i nagrodziliśmy trzy.

Nagrodzeni:

•  Dzieci z Grupy 5, Przedszkole  
Niepubliczne Misie Filipisie 
w Krakowie – plakat Dzień bez 
Opakowań Foliowych

•  Anna Pacholak, lat 13, Szkoła 
Podstawowa im. M. Dąbrowskiej 
w Kaźmierzu – plakat Dzień Kota

•  Artur Kleszcz, lat 13, Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców 
Ziemi Opalenickiej w Urbanowie 
– plakat Dzień Ryby

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, a wszystkich 

zachęcamy do udziału 
w trzeciej edycji 

konkursu.

Tym razem proponujemy 
następujące tematy prac:

•  3 marca – Światowy Dzień Dzikiej 
Przyrody

•  20 marca – Światowy Dzień Wody
•  22 kwietnia – Międzynarodowy 
Dzień Ziemi

•  15 maja – Dzień Polskiej 
Niezapominajki

•  22 maja – Dzień Praw Zwierząt

Na prace wykonane dowolną techniką 
czekamy do 11.05.2015 (decyduje 
data stempla pocztowego).  Można 
je przesyłać na adres redakcji 
pocztą tradycyjną z dopiskiem 
„ekoplakat”. Prosimy nie zapomnieć 
o kuponie konkursowym, który jest 
do wycięcia na dole strony. Więcej 
informacji nt. konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne na stronie: 
www.minilo.org
Na zwycięzców czekają nagrody 
ufundowane przez wydawnictwo 
Literatura.

Kartka z ekokalendarza

KUPon

KonKUrSoW
y

ekoplakat iii
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Pijmy Wodę z… kranu
W polskich szkołach jak grzyby po deszczu pojawiają się poidełka, 

umożliwiające picie wody prosto z kranu. Dzięki nim uczniowie 
nie dźwigają plastikowych butelek w plecakach i nie gaszą pragnienia 

słodkimi napojami – dbając zarówno o stan swojego zdrowia, 
kieszonkowego, jak i środowiska. 

P oidełka, zwane też zdrojami lub źródełkami, 
kupują szkołom władze miejskie lub lokalne 

przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach akcji 
promujących zastąpienie wody butelkowanej 
równie zdrową i smaczną wodą płynącą wprost 
z kranu. Woda jest bowiem najzdrowszym 
i niedostarczającym kalorii napojem – nie tylko 
dla dzieci. Według zaleceń Światowej Organizacji 
Zdrowia każdy człowiek powinien wypijać dziennie 
około 2 litrów wody, która dodatkowo dostarcza 
naszemu organizmowi cenne składniki mineralne, 
wpływające korzystnie na funkcjonowanie naszego 
organizmu, który – nie zapominajmy – również 
składa się w 70% z H�0. 

W wielu miejscach w Polsce czerpana z ujęć 
głębinowych woda, docierająca do naszych  
domów, jest dużo bogatsza w wapń, sód,  
potas czy fluorki niż większość 
popularnych „mineralek” 
zapakowanych w plastikowe 
butelki. 

Te butelki to także dodatkowy 
ciężar w plecakach uczniów, 
z którego można zrezygnować, 
instalując na szkolnym korytarzu 
proste i bezpieczne w użyciu 
poidełka. Co ważne, żeby napić 
się z nich wody nie potrzeba 
kubeczka. Zdroje najczęściej 
są montowane w pobliżu sal 
gimnastycznych, bo właśnie po 
zajęciach wychowania fizycznego 
najbardziej chce się pić. Jeśli 
w tym momencie nie ma wody 

w uczniowskim plecaku, to ulgę przynosi wizyta 
w szkolonym sklepiku, w którym wciąż jeszcze 
królują słodzone napoje. Zastąpienie wodą pustych 
kalorii zawartych w dosładzanych „sokach” jest 
jednym z najprostszych sposobów zapobiegania 
otyłości – jednej ze współczesnych chorób 
cywilizacyjnych, coraz bardziej rozpowszechnionej 
również wśród polskich nastolatków. 

Zamontowane na szkolnych korytarzach zdroje 
z wodą pitną można spotkać w wielu krajach. 
W Polsce są obrazkiem znanym głównie 
z amerykańskich seriali dla młodzieży. Rodzicom 
i nauczycielom bliższe są natomiast obawy o jakość 
wody, którą bezpośrednio z kranu miałyby pić 
dzieci. One same często również z domu wynoszą 
przestrogi przed piciem nieprzegotowanej kranówy. 

Z kolei przedsiębiorstwa 
wodociągowe w polskich 
miastach dwoją się i troją, 
by udowodnić, że zarówno 
najnowsza infrastruktura, 
jak i dostarczana przez nią 
woda spełnia najbardziej 
restrykcyjne normy. Uczniowie 
– nie tylko poprzez materiały 
edukacyjne, ale również poprzez 
wycieczki i organizowane 
przez wodociągi warsztaty, 
poznają drogę wody: od ujęcia 
do szklanki podstawionej 
pod kran. Woda pochodząca 
ze studni głębinowych jest 
np. smaczna i nie zawiera 
zanieczyszczeń, ale często ma 

Ekoedukacja

Artykuł jest publikowany bezpłatnie i powstał w ramach projektu: „Woda wolna od butelek. Kształtowanie 
proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych”. 
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zbyt dużo żelaza, dlatego trafia 
do stacji uzdatniania, gdzie jest 
napowietrzana i filtrowana. 
Ostatnim etapem wędrówki 
wody jest dezynfekcja, która 
zabezpiecza wodę podróżującą 
w rurach przed zepsuciem. 
Uzdatniona, zdezynfekowana 
i przede wszystkim zdrowa 
woda trafia do zbiorników 
wody czystej, a stamtąd 
płynie już do naszych kranów. 
Na ostatnim etapie, jeszcze 
przed wpuszczeniem jej do 
rur, do pilnowania jej jakości 
dodatkowo zatrudnia się 
nieprzekupnych i obiektywnych 
ekspertów. Czystości 
i przezroczystości wody 
w polskich wodociągach strzegą 
„żywi strażnicy”: okonie, omułki, 
małże. Ich zachowanie – np. 
zamknięcie muszli – od razu 
sygnalizuje, że coś może być 
nie tak. 

Jednak zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe, 
jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna przyznają, 
że obawy o zdatność „kranówki” do picia bez 
przegotowania mogą pojawiać się na etapie 
przechodzenia wody przez instalacje wewnętrzne 
budynków, w tym szkół. Rozwiązaniem są 
kompleksowe badania wody wewnątrz placówek, 
przeprowadzane jeszcze przed montażem źródełek. 
W wielu przypadkach rozwiewają one obawy, chociaż 
zdarza się, że rodzice i dyrekcje szkół naciskają na 
montaż poidełek z dodatkowymi filtrami – w tych 
szkołach, gdzie wymiana instalacji byłaby potrzebna, 
a nie wchodzi w grę.   Magdalena Wojtuch

Ekoedukacja

Czym skorupka za młodu

bogata oferta filmów i prezentacji 
edukacyjnych, którą przygotowują 
dla uczniów przedsiębiorstwa 
wodociągowe, odwołuje się także do 
rzeczywistości i argumentów bardziej 
przemawiających do nastoletnich głów 
niż bliskie przedszkolakom akwaria ze 
skorupiakami. uczniowie mogą przekonać 
się, ile z kieszonkowego zaoszczędzą 
miesięcznie, rezygnując z kupowania 
wody lub soku w szkolnym sklepiku. 
Do nastoletniej wyobraźni mocno 
przemawiają także góry śmieci, powstałe 
ze zużytych plastikowych butelek czy 
przeliczone na miliardy ton dym i spaliny, 
powstające podczas produkcji bezzwrotnych 
opakowań i transportu kolejnych tysięcy 
zgrzewek wody do sklepów. 

niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira. 

Czerpana z ujęć głębinowych woda, 
która dociera do naszych domów, 
jest dużo bogatsza w wapń, sód, 
potas czy fluorki niż większość 
popularnych „mineralek” 
zapakowanych w plastikowe 
butelki.
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O sobiście uważam, że warto pić wodę z kranu. 
Jednak, jako osoba zajmująca się edukacją 

ekologiczną w Gdańsku, najbardziej wiarygodnie 
mogę wypowiedzieć się na temat jakości 
gdańskiej wody.
Miasto Gdańsk od wielu lat realizuje zadania 
mające na celu poprawę jakości wody pitnej 
dostarczanej mieszkańcom. Wieloletnie 
inwestycje – polegające na rozbudowie sieci 
wodociągowej, budowie nowoczesnych stacji 
uzdatniania wody i modernizacji ujęć wody 
– spowodowały, że gdańska woda w 100% 
spełnia ścisłe normy polskie i unijne. Dodatkowo, 
dzięki podejmowanym działaniom w celu 
ochrony ujęć wody i monitoringu jej zasobów, 
ponad 83% mieszkańców Gdańska może być 
zaopatrywanych z ujęć wód podziemnych, 
uchodzących za najczystsze źródło wody pitnej 
oraz źródło wody bogatej w ważne dla naszego 
organizmu minerały.
W efekcie, woda dostarczana gdańszczanom 
może nie tylko zaspokajać pragnienie, lecz również 
dostarcza rozpuszczonych naturalnie w tej wodzie 
mikroelementów. Gwarancja jakości gdańskiej 
wody na ujęciu, czyli wody wprowadzanej do 
sieci wodociągowej, pozwala na stwierdzenie, 
że picie wody z kranu jest możliwe i bezpieczne. 
Jednak, w przypadku wody – tak jak każdego 
innego produktu, który spożywamy – musimy 
zwracać uwagę, co się z nią dzieje, zanim trafi na 
nasz stół. Trzeba być świadomym, że na jakość 
wody wypływającej z kranu w naszych domach 

ma wpływ stan instalacji wewnątrz budynku, 
przez którą woda przechodzi po opuszczeniu 
sieci wodociągowej. Dlatego decydując się na 
picie wody z kranu, musimy zachować pewne 
zasady. Po długiej nieobecności należy przepłukać 
rury, czyli spuścić zastałą wodę, którą można 
wykorzystać np. do podlania kwiatków. Dopiero 
bieżący strumień nadaje się do spożycia. 
Jeśli nasza instalacja jest stara i nie 
mamy pewności, czy zapewni 
nam utrzymanie odpowiedniej 
jakości wody, należy to wyjaśnić 
u właściciela nieruchomości. 
Zawsze przed spożyciem wody 
bezpośrednio z kranu, warto 
zwrócić uwagę na jej kolor 
i zapach. Jeśli cokolwiek wzbudza 
nasze wątpliwości, bezpieczniej 
jest wodę przegotować lub 
dowiedzieć się, z jakiego powodu 
woda jest inna niż zwykle.

Monika Piotrowska-szypryt 
specjalista ds. edukacji ekologicznej
Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Czy warto pić wodę z kranu?
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Nie ma lepszej metody na odkrywanie świata niż przeprowadzanie 
doświadczeń. Zachęcamy do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na 
pytania dotyczące wody. Doświadczenia możecie wykonać wspólnie 

z nauczycielem lub rodzicami.

Rozpuszczalność substancji w wodzie

Będą potrzebne: przeźroczyste kubki, łyżeczki, 
ziarenka ryżu, kreda starta w proszek, sól, cukier, 
piasek, miód, woda.

Przebieg doświadczenia:
1.  Weź po łyżeczce: ryżu, sproszkowanej kredy, soli, 
cukru, piasku i miodu.

2.  Napełnij każdy kubek wodą i dodaj łyżeczkę 
wyżej wymienionych substancji – każdą do 
osobnego kubka.

3.  Mieszaj łyżeczką w każdym kubku około minuty. 
Obserwuj, które substancje rozpuściły się 
w wodzie, a które nie.

co obserwujecie?
Sól, cukier i miód rozpuszczają się w wodzie, 
a kreda, ziarenka ryżu i piasek opadają na dno.

Dlaczego tak się stało?
Niektóre substancje, takie jak sól, cukier i miód, 
są rozpuszczalne – to znaczy, że rozpuszczają 
się w wodzie. Inne, na przykład kreda i piasek, 
są nierozpuszczalne – nie można ich rozpuścić. 
Cząsteczki wody wnikają pomiędzy cząsteczki 
rozpuszczalnej substancji i rozdzielają je. Są jednak 
niezdolne do wniknięcia między cząsteczki 
substancji nierozpuszczalnych. A zatem 
– nie wszystko da się rozpuścić.

Jak ścieki wpływają na rozwój rzeżuchy?

Będą potrzebne: 2 zakrętki od słoika, słoik, 
łyżeczka, lignina, nasiona rzeżuchy, 1 łyżeczka octu, 
mydło, olej , żel do WC, woda.

Przebieg doświadczenia:
1.  Przygotuj 10% roztwór octu: zmieszaj 1 łyżeczkę 
octu z 9 łyżeczkami wody.

2.  Przygotuj roztwór mydła: rozpuść trochę mydła 
w wodzie.

3.  Do słoika dodaj po pół łyżeczki: 10% roztworu 
octu, roztworu mydła, oleju, żelu do WC i dolej 
5 łyżeczek wody.

4.  Umieść warstwę ligniny na zakrętce. Jedną 
zakrętkę zwilż wodą – nazwij ją A, a drugą 
przygotowanym w słoiku roztworem – nazwij ją B. 

5.  Zasiej po kilka nasion rzeżuchy na obu zakrętkach.
6.  Nawilżaj je odpowiednio przygotowanymi 
roztworami.

7.  Zaobserwuj zmiany po 3-4 dniach.

co obserwujecie?
Na zakrętce A wyrosła rzeżucha. Na zakrętce B – nie.

Dlaczego tak się stało?
Roztwór przygotowany w słoiku można nazwać 
ściekiem – woda zanieczyszczona różnymi 
niepożądanymi substancjami, które uniemożliwiają 
wykorzystanie jej np. przez nasiona do wzrostu. 
Substancje te są najczęściej szkodliwe, czasami wręcz 
trujące dla roślin, zwierząt i także dla ludzi.   JO

Źródło: 
•  Kolowca-Chmura K. (red.), Wielkie Odkrywanie Świata – powietrze i woda, Wydawnictwo 

Zielona Sowa, Kraków 2010.
•  Scenariusze zajęć przesłane przez nauczycieli na konkurs organizowany  

przez M&M Consulting 

Wodneeksperymenty

woda [A]

10% roztwór octu, 
roztwór mydła, 
benzyny, oleju [B]

[a] [B]
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Rowery górą!
Rower jest najbardziej ekologicznym i ekonomicznym typem pojazdu, 

nic więc dziwnego, że każdego dnia na świecie korzysta z niego 
ponad miliard ludzi. Mamy nadzieję, że Wy również nie wyobrażacie 

sobie życia bez tego środka lokomocji. Niezdecydowanych zaraz 
spróbujemy do niego przekonać.

w ybór roweru jako środka transportu jest 
oznaką świadomej troski o coraz bardziej 

skażone środowisko. Rosnąca liczba samochodów 
powoduje zwiększanie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, a poziom hałasu 
w miastach często przekracza dopuszczalne 
wartości. Poza tym korki to ogromna strata czasu 
i często przyczyna niekontrolowanych wybuchów 
agresji zniecierpliwionych kierowców. Rower jest 
cichy i nie zatruwa środowiska, gdyż napędza go 
energia odnawialna – czyli siła ludzkich mięśni. Nie 
ingeruje on również w krajobraz, zmniejsza tłok 
komunikacyjny w miastach, a rowerzyści tworzą 
przyjazny klimat.

Samochód trafia na śmietnik średnio po 
13 latach użytkowania – powstają tony złomu 
zawierającego niebezpieczne substancje jak oleje, 
płyny hamulcowe, akumulatory, które trzeba 

odpowiednio zutylizować. Rowerem natomiast 
można jeździć 20 lat, a złom będący pozostałością 
po rowerze nie waży więcej niż 20 kg – wybierając 
rower dbamy o środowisko.

Dzięki rowerowi człowiek może realizować jedną 
z podstawowych i najważniejszych potrzeb 
– potrzebę aktywności fizycznej. Ruch jest 
biologiczną potrzebą człowieka, a wraz z rozwojem 
cywilizacji stajemy się – niestety – coraz 
mniej aktywni fizycznie. Obliczono, że w latach 
1864-1964 aktywność ruchowa człowieka 
zmniejszyła się o 93%, a współcześnie jest jeszcze 
gorzej. Dlaczego tak się dzieje, skoro dobrze 
wiemy, iż dotleniony organizm jest sprawniejszy 
intelektualnie, odporniejszy na stres i choroby, 
szybciej spala kalorie, utrzymuje się dłużej w dobrej 
formie, co wpływa na długość życia i… urodę. 
Wysiłek fizyczny powoduje wytwarzanie przez 
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organizm endorfin – substancji odpowiedzialnych 
za odczuwanie szczęścia, których obecność 
poprawia nastrój i samopoczucie.

Rower umożliwia również zaspokajanie innej 
ważnej potrzeby – kontaktu z ludźmi. Wycieczka 
rowerowa z grupą przyjaciół, rodziną czy też udział 
w zawodach są ważnym elementem budowania 
więzi społecznych. W rodzinnych wyprawach 
mogą towarzyszyć rodzicom nawet maluchy 
umieszczone w specjalnych siodełkach. Udział 
w np. „rowerowej masie krytycznej” jest oznaką 
„przynależności” do pewnej grupy ludzi, którą łączą 
akceptowane społecznie, pozytywne wartości. 

Korzystanie z roweru to oszczędność czasu 
i pieniędzy – średniej klasy rower nie jest zbyt 
drogi, a koszty ewentualnych napraw można 
spokojnie pokryć choćby z „kieszonkowego”. Rower 
uniezależnia od masowej komunikacji, umożliwia 
zbliżenie się do natury, ponieważ rowerzysta może 
zatrzymać się wszędzie i w każdej chwili. A co 
najważniejsze – od zapachu lasu, łąki, śpiewu 
ptaków nie oddziela go szyba klimatyzowanego 
auta ani hałas silnika. Rowerzysta jest bardziej 
mobilny, zawsze może przejechać na skróty przez 
park czy boczną uliczkę, zauważa rzeczy wcześniej 
niedostrzegane.

Rower jest zawsze gotowy do jazdy, nigdy nie 
kończy mu się paliwo, rzadko się psuje, jego 
ewentualna naprawa, w przeciwieństwie do 
samochodu, nie wymaga specjalistycznych 
umiejętności ani sprzętu. Rower dojedzie wszędzie, 
a ilość energii włożona w pedałowanie pozwala 
pokonać drogę niemal trzykrotnie dłuższą niż 
podczas szybkiego marszu.

A więc rowerem lepiej!  
Ale musi być również bezpiecznie i dlatego niezbędne 
jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad: 
1.  Podczas jazdy na rowerze należy pamiętać 

o zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
i przestrzeganiu przepisów drogowych.

2.  Rower musi być sprawny, wyposażony 
w prawidłowo działające hamulce, oświetlenie, 
dzwonek, a rowerzysta dobrze widoczny dzięki 
opaskom odblaskowym lub kamizelce.

3.  Bezwzględnie należy jeździć w kasku! Siła 
uderzenia przy upadku zależy od wysokości 
z jakiej się spada, a nie od prędkości jazdy, 
a dobrze dopasowany kask redukuje ryzyko 
urazów głowy o 85%. 

4.  Słuchawki na uszach i rozmowa przez telefon 
komórkowy w czasie jazdy na rowerze 
stwarzają zagrożenie dla rowerzysty 
– nie usłyszy on klaksonu czy sygnału pojazdu 
uprzywilejowanego.

Pamiętaj! chociaż według statystyk wypadki 
z udziałem rowerzystów są o wiele rzadsze 
niż z udziałem pieszych lub samochodów, 
to rowerzysty nie chroni karoseria.

Warto jeździć na rowerze! Niezależnie od tego, 
czy korzystamy z roweru rekreacyjnie, 
czy użytkowo, rower jest dla każdego – bez 
względu na wiek czy kondycję fizyczną, a sama 
jazda na rowerze jest wyjątkowo przyjemnym 
i pożytecznym zajęciem.    Aldona Corbrejaud

Alliance bikes  sp  z o.o.
wyłączny dystrybutor na Polskę rowerów Ferrini

Rowerowa Masa Krytyczna – cykliczny 
przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich 
mięśni – m.in. rowerzystów i rolkarzy ulicami 
miast. Np. Warszawska Masa Krytyczna odbywa 
się w ostatni piątek każdego miesiąca przez cały 
rok. Impreza ma charakter niekomercyjny i jest 
organizowana przez wolontariuszy. 
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istotnym elementem jest dobór odpowiedniego 
roweru. Rower miejski – wyposażony w błotniki, 
bagażnik, kosz i oświetlenie – jest idealny do 
jazdy w mieście, rower górski nadaje się do 
jazdy w terenie, a rowery trekkingowe łączą 
w sobie zalety jednego i drugiego. istnieją też 
nietypowe rowery, pozwalające rowerzyście 
na podkreślenie swojej osobowości i stylu. 
Profesjonalny sprzedawca doradzi, jaki wybrać 
typ ramy, osprzęt i wyposażenie, aby rower 
spełniał swoje funkcje i służył długie lata.
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Ciemna stRonaświatła
Dużo już słyszałeś o zanieczyszczeniach? Wydaje Ci się, że wiesz, w jaki 

sposób ludzie degradują środowisko? MiniLO i Aniela obserwując 
przyrodę, wpadli ostatnio na trop zanieczyszczenia, o którym prawie nikt 

nie mówi. tym razem zaskoczą Cię ciemną stroną światła! 

Czy światło może być czymś negatywnym?
Środowisko, w którym żyjemy, jest przez nas 
zatruwane na wiele różnych sposobów. Zapewne 
gdy słyszycie o „skażeniu przyrody”, przychodzą 
wam na myśl zanieczyszczenia powietrza, wody 
czy gleby. Oczywiście macie rację! Są to najczęściej 
występujące, a zarazem najgroźniejsze dla życia 
roślin, ludzi i zwierząt skażenia. Ich tragiczne 
skutki możemy bezpośrednio zaobserwować 
w przyrodzie – np. duże zadymienie powietrza 
czy zatrucie wody prowadzące do wymarcia 
mieszkańców rzek lub jezior. Jednak nie są 
to jedyne formy zaburzenia funkcjonowania 
natury przez człowieka. Powszechnie dostępna 
elektryczność spowodowała, że również światło 
stało się potencjalnym zanieczyszczeniem. 
Jesteście tym zaskoczeni? Nic dziwnego – w naszej 
kulturze światło jest postrzegane w bardzo 
pozytywny sposób. Kojarzy się z ciepłem, 
bezpieczeństwem, dobrem i życiem. Natomiast 
jego przeciwieństwo – ciemność, może wywołać 

strach, smutek i niepokój. Na pewno słyszeliście 
też różne metafory czy związki frazeologiczne 
jednoznacznie wskazujące na pozytywną 
stronę światła i negatywny aspekt mroku, jak 
np. „zobaczyć światło w tunelu” (czyli mieć nadzieję 
na wyjście z trudnej sytuacji) czy „ciemna masa” 
(na określenie kogoś niezbyt inteligentnego). 
Dodatkowo życie na Ziemi jest możliwe wyłącznie 
dzięki promieniowaniu Słońca, które daje ciepło 
i jest potrzebne do wszelkich procesów życiowych 
ludzi i zwierząt – od fotosyntezy począwszy. 
Dlaczego więc światło miałoby być czymś 
negatywnym? 

Światło jako zanieczyszczenie 
Mimo tak wielu dobrych stron, jakie daje nam 
światło, zdarzają się sytuacje, w których staje 
się ono niepotrzebne, a wręcz niepożądane. 
Dochodzi do tego, gdy nadmiernie i nieumiejętnie 
korzystamy z rożnego rodzaju lamp i oświetlenia. 
Wszystkie organizmy występujące w przyrodzie 



Czy wiesz, że?

•  Melatonina jest hormonem 
wytwarzanym przez organizmy, 
który odpowiada za regulację cyklu 
dobowego, procesy dojrzewania oraz 
wzmacnia odporność. Światło hamuje 
produkcję melatoniny, dlatego w nocy 
potrzebujemy ciemności.

•  Miejskie kosy zaczynają aktywność 
dzienną nawet o 5 godzin wcześniej niż te 
same ptaki żyjące w lesie. Ponadto kosy, 
które śpią oświetlone, szybciej osiągają 
dojrzałość płciową. 

•  Sztuczne światło jest swego rodzaju 
pułapką dla owadów nocnych. Lampy 
przyciągają je w pobliże latarni, gdzie 
polują niektóre gatunki nietoperzy. 
Szacuje się, że w tych miejscach 
ginie około 1/3 nocnych owadów, 
co w przypadku średniej wielkości miasta 
daje ok. 3 mln uśmierconych osobników 
w czasie trwania jednej nocy.

•  Dżdżownice i stonogi unikają 
powierzchni oświetlonych na 
stałe, co odbija się na tempie 
rozkładu materii organicznej 
w takich miejscach.

•  Rozgwieżdżone niebo było 
niegdyś powszechną inspiracją 
dla największych artystów. 
Zainspirowało m.in. Vincenta Van 
Gogha do namalowania „Gwieździstej 
nocy nad Rodanem”. Gdyby artysta 
żył dziś, obraz mógłby nie powstać, 
ponieważ nocna iluminacja miasta nie 
pozwoliłaby na obserwację gwiazd.
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przystosowały swoje życie do podziału doby na 
dzień (porę jasną) i noc (porę ciemną). Mówienie 
o zanieczyszczeniu światłem jest więc jak 
najbardziej uzasadnione. Przyroda naturalnie 
potrzebuje występowania ciemności dla 
prawidłowego regulowania procesów życiowych. 
Zanieczyszczenie światłem można definiować 
jako zaburzenie nocnego środowiska naturalnego 
nadmiernym oświetleniem. Problem ten dotyczy 
przede wszystkim miast.

Gdzie na co dzień możemy spotkać się 
z zanieczyszczeniem światłem?
Jeśli po zmroku rozejrzysz się uważnie wokół 
siebie, szybko powinieneś dostrzec, że poprzez 
złe ustawienie lamp albo użycie nieodpowiednich 
kloszy promienie światła docierają do miejsc, 
w których wcale nie są potrzebne. Dzieje się tak 
np. w przypadku latarni ulicznych, które powinny 
oświetlać drogi i chodniki. Strumień światła, 
zamiast padać wyłącznie na te miejsca, często 
dochodzi do okien naszych mieszkań. Żeby cieszyć 
się ciemnością przed zaśnięciem, jesteśmy wtedy 
zmuszeni do używania rolet albo specjalnych 
opasek na oczy, a przecież noc powinna być 
naturalnie ciemna. Zbyt mocne i źle skierowane 
światło jest bardzo niebezpieczne dla pieszych 
i kierowców, którzy będąc przez nie oślepieni 
mogą nie zauważyć jakiejś przeszkody. Ponadto 
często zdarzają się agresywne oświetlenia reklam 
wprowadzające nas w dezorientację.

jakie są skutki „ciemnej strony światła”?
Nadmierna i niepotrzebna emisja światła niesie 
ze sobą wiele negatywnych skutków, z których 
nie zdajemy sobie nawet sprawy. Oślepienie nocą 
może mieć wpływ na:
•  życie ludzi – brak ciemności w porze snu oprócz 
dyskomfortu i niebezpieczeństw komunikacyjnych 
powoduje m.in. spadek odporności, bezsenność 
i potęgowanie zmęczenia;

•  życie roślin i zwierząt – wiąże się ono m.in. 
z zaburzeniem w orientacji przestrzennej, 
komunikacji organizmów oraz ich pozostałych 
procesów życiowych (np. zdobywania 
pożywienia);

•  ekologię – nierozsądne użycie światła, powoduje 
niepotrzebne zużycie energii, co ma wpływ 
na produkcję innych zanieczyszczeń i zużycie 
surowców;

•  nasze odczucia estetyczne – w miastach 
praktycznie nie ma możliwości obserwowania 
rozgwieżdżonego nieba.

jak można rozwiązać ten problem?
Oświetlanie różnych miejsc nocą jest bardzo 
przydatne, a często wręcz niezbędne. Dzięki 
światłu możemy czuć się w nocy bezpiecznie 
i w porę zauważać przeszkody na naszej drodze. 
Należy jednak pamiętać, żeby kierować oświetlenie 
tylko w te miejsca, w których faktycznie 
go potrzebujemy i tylko w pożądanym czasie 
i koniecznej mocy. Rozwiązanie problemu „ciemnej 
strony światła” jest więc stosunkowo proste. 
Musimy tylko pamiętać, aby rozsądnie korzystać 
z oświetlenia. Do dzieła – zastanówcie się czy nie 
znacie miejsc, które są niepotrzebnie lub 
niewłaściwie podświetlone np. szkoła czy kościół, 
których nocna iluminacja jest włączona również 
w godzinach późnonocnych (po 24:00), kiedy i tak 
nie jest to przydatne.    PG
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Zanieczyszczenie światłem można 
definiować jako zaburzenie 

nocnego środowiska naturalnego 
nadmiernym oświetleniem
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oPakoWania 
WielomateRiałoWebez tajemnic 

Segregowanie odpadów – mimo że z pozoru proste – w szczególnych 
przypadkach może przysporzyć nieco trudności. Czasami wymaga 

nawet trochę wysiłku (nie tylko fizycznego, ale i umysłowego). 
Doskonale o tym wiemy, dlatego przyjrzymy się bliżej odpadom 

z opakowań wielomateriałowych, które sprawiają największe kłopoty 
podczas segregacji.

Opakowania wielomateriałowe to takie, które 
są wykonane co najmniej z dwóch różnych 

materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie 
lub za pomocą prostych metod mechanicznych (jak 
oderwanie ręką jednej części odpadu od drugiej). 
Jeśli po próbie oddzielenia od 
siebie materiałów, na jednym 
z nich pozostaną fragmenty 
drugiego, to bez wątpienia mamy 
do czynienia z opakowaniem 
wielomateriałowym. 

Które opakowania są 
wielomateriałowe?
Nadal nie potraficie wyobrazić 
sobie takich opakowań? 
Najpowszechniej występującymi 
odpadami wielomateriałowymi 
są kartony po płynnej żywności. 
Kupujemy w nich np. mleko, 
soki czy napoje. Skutecznie 
chronią płyny spożywcze 
przed działaniem tlenu, światła 
i temperatury. Jednak w tym 
przypadku pojęcie karton nie 
jest równoznaczne z makulaturą. 
Udział procentowy celulozy 
(czyli głównego składnika 
papieru) w kartonikach po 
płynnej żywności to tylko 
około 60%. Pozostałą część 
opakowania stanowią powłoki 
z tworzyw sztucznych 
i aluminium. Wszystkie warstwy 
są ze sobą zgrzane na stałe 

i nie ma możliwości skutecznego rozdzielenia ich 
w łatwy „ręczny” sposób. Innymi przykładami 
opakowań wielomateriałowych są „papierki” 
po słodyczach (od strony zewnętrznej wykonane 
z papieru lub tworzywa sztucznego, a od strony 

wewnętrznej z aluminium), 
„saszetki” po przyprawach czy 
torby termoizolacyjne (wykonane 
w podobny sposób).

A które opakowania jedynie 
„udają” wielomateriałowe?
Część opakowań tylko na 
pierwszy rzut oka wydaje 
się należeć do opisywanej 
grupy. Dobrym przykładem 
są stosowane w sklepach 
spożywczych i piekarniach 
reklamówki na pieczywo, 
wykonane w części z papieru 
(ściana tylna), a w części 
z folii (ściana przednia). 
Mimo użycia dwóch różnych 
materiałów, opisywane 
torebki nie są opakowaniami 
wielomateriałowymi, ponieważ 
praktycznie jednym ruchem 
ręki możemy oddzielić te 
dwa materiały (i wyrzucić 
do innych pojemników). 
Podobnie jest w przypadku 
np. kartonowych kopert po 
rajstopach z przezroczystym, 
foliowym „okienkiem”. Do 
odpadów wielomateriałowych 
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nie zaliczamy również zużytych opakowań 
wykonanych z różnych rodzajów tego samego 
tworzywa (np. z plastików o różnej twardości). 
Podobnie opakowaniami wielomateriałowymi nie 
są butelki i słoiki posiadające pokrywki i etykiety. 
Ich nakrętki powinniśmy zdjąć i zebrać oddzielnie, 
a przymocowane mocnym klejem etykiety 
papierowe są na tyle nieistotnymi elementami 
opakowania, że nawet jeśli nie uda nam się ich 
oderwać, nie zakłócą późniejszych procesów 
przetapiania szkła w hutach. W przypadku 
niektórych opakowań wielomateriałowych w ich 
poprawnym rozpoznaniu może pomóc symbol 
trójkąta z wpisaną w środku liczbą w zakresie 
od 80 do 99 (jak na rysunku niżej):
 

Oznaczenie opakowania wykonanego 
z papieru i tektury, tworzywa 
sztucznego i aluminium.
Nie jest to jednak oznaczenie 
obowiązkowe i jeśli nie znajdziemy 
go na opakowaniu, nie możemy być 
pewni, że nie jest ono wykonane z kilku 
złączonych na stałe materiałów.

jak postępować z opakowaniami 
wielomateriałowymi?
Przed wyrzuceniem opakowania 
wielomateriałowego należy opróżnić je do 
końca i zgnieść (podobnie jak odpady wykonane 
z innych materiałów). Jeśli możemy oddzielić 
zamknięcie opakowania (np. nakrętkę), należy 
to zrobić. Jednak przed prawdziwym dylematem 
możemy stanąć, gdy chcemy posegregować 

i wyrzucić opakowania wielomateriałowe. Przede 
wszystkim powinniśmy zapoznać się z wytycznymi 
firmy, która zbiera odpady w miejscu, gdzie 
mieszkamy – wskazówki znajdziemy m.in. na 
ulotkach, workach czy w Internecie. Najczęściej 
opakowania wielomateriałowe należy kierować 
do pojemników na tworzywa sztuczne i metal, 
a nie – jak można by się sugerować w przypadku 
kartonów – do pojemników na papier. Jednak nie 
jest to reguła i warto upewnić się, do którego kosza 
powinno się wrzucać odpady wielomateriałowe 
w danym miejscu. Łatwiej jest w przypadku 
systemów segregacji, w których śmieci dzieli 
się jedynie na: mokre – zmieszane (bio) i suche 
– segregowane (surowcowe). W takim przypadku 
zużyte opakowania wielomateriałowe mają pełne 
prawo znaleźć się w koszu z odpadami suchymi 
segregowanymi. 

Czy warto segregować opakowania 
wielomateriałowe?
Już dziś działają fabryki poddające recyklingowi 
opakowania wielomateriałowe. Dzieje się tak m.in. 
w zakładach przetwarzających papier, w których 
odzyskuje się celulozę z popularnych kartonów. 
Pozostałe materiały, z których zbudowane było 
pudełko, mogą zostać wykorzystane np. 
do produkcji paliw. Innym rozwiązaniem jest 
wytwarzanie z przetworzonych kartonów płyt 
używanych przy budowie domów i produkcji mebli. 
Dlatego nie zapominajcie o właściwej segregacji 
„wielomateriałówek”, dzięki której takie odpady 
zamiast trafić na wysypisko, zostaną powtórnie 
wykorzystane z korzyścią dla środowiska.   PG
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artykuł  
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w ramach publicznych 
kampanii 

edukacyjnych
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ogRódek bez chemii
Rośliny które uprawiamy w naszych ogrodach, sadach, na działkach 
i polach są bezustannie atakowane przez różnego rodzaju szkodniki 

owadzie, grzyby i choroby. Ludzie od stuleci na rozmaite sposoby starają 
się radzić sobie z tym problemem. 

P rzełomem w skuteczności tych działań okazało 
się wynalezienie i masowe zastosowanie 

chemicznych środków ochrony roślin opartych 
o silnie działające, aktywne substancje chemiczne. 
Jednak od samego początku środki te budzą tyleż 
zachwytu, co kontrowersji. Dziś już powszechnie 
wiadomo, że chemiczne środki ochrony roślin nie są 
obojętne dla środowiska naturalnego i człowieka. 
Często substancje w nich zawarte nie pozostają 
wyłącznie na zewnątrz rośliny, ale wnikają 
do jej wnętrza, w wyniku czego spożywamy 
je i wdychamy. 

Owoce i warzywa uprawiane z użyciem 
chemicznych środków ochrony roślin wyglądają 
ładnie – jak z przysłowiowego obrazka. Gładkie, 
okrągłe, rumiane jabłuszka czy jędrne pomidory 
bez skazy cieszą oko. Są jednak jak mitologiczny 
koń trojański, dzięki któremu, poza całym 
dobrobytem płynącym ze spożywania warzyw 
i owoców, wprowadzamy do organizmu szkodliwe, 
toksyczne substancje chemiczne. 

Przeczytajcie dokładnie etykietę dowolnego 
środka. Zobaczcie skład, sprawdźcie ostrzeżenia 
dla użytkowników. Wyobraźcie sobie, że pryskacie 
właśnie tym środkiem produkty, które potem 
zjadacie. Tak. Macie rację – te substancje, o których 
czytacie na opakowaniu, w dużej mierze trafiają 
do waszych organizmów. Trafiają, gdyż mycie, 
nawet  dokładne, nie jest w stanie zneutralizować, 
usunąć tego, co wniknęło do wnętrza warzywa czy 
owocu. 

Czy jest na to rada, jakaś alternatywa 
dla szkodliwej chemii? Czy można zwalczać 
szkodniki, grzyby i choroby roślin innymi 
metodami? Oczywiście! Wystarczy sięgnąć po 
metody naturalne, które jeszcze w pierwszej 
połowie XX wieku były masowo stosowane 
w uprawie, szczególnie w ogrodach przydomowych, 
warzywnikach i sadach. Metody naturalne nie 
dość, że są tańsze, to bez porównania zdrowsze. 
W dodatku każdy z nas może wykonać je prostymi, 
domowymi sposobami. 
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A oto wybrane przepisy na właśnie takie, 
ekologiczne środki ochrony roślin, które nadają 
się do stosowania w warunkach zewnętrznych 
oraz do ochrony roślin domowych: 

Solanka
Najprostszym i najszybszym 
w przygotowaniu 
naturalnym, domowym 
środkiem ochrony roślin 
jest roztwór wody 
i soli. Nie żałujcie soli 
– roztwór powinien być 
nią mocno nasycony. 
Taką mieszaniną 
wystarczy spryskać 
roślinę kilkukrotnie, 
po czym regularnie 
powtarzać oprysk 
prewencyjny co kilka dni. 
Jest to sposób stosowany 
głównie na mszyce, które są 
najpopularniejszym szkodnikiem 
naszych ogrodów.

Kompot (wywar) 
z rabarbaru 
To również prosty środek polecany głównie na 
mszyce. Do jego przygotowania potrzeba  
0,5-1 kg liści i ogonków rabarbaru, które należy 
zalać zimną wodą, tak aby je zakryła i doprowadzić 
do wrzenia. Gdy tylko kompot zacznie się gotować, 
odstawiamy go do wystygnięcia. Schłodzonym, 
odcedzonym preparatem opryskujemy roślinę.

Wywar 
z czosnku
100 g roztartych, 
rozdrobnionych (np. 
praską, tłuczkiem) 
ząbków czosnku 
zalewamy około 5 l 
wody i odstawiamy na 
około 24 godziny (ilość 
możecie zmniejszyć 
zachowują proporcje). Po 
upływie tego czasu całość 

doprowadzamy do wrzenia 
i gotujemy około pół godziny. 

Po wystudzeniu i odcedzeniu 
stosujemy w formie oprysku m.in. 

przeciwko mszycom, przędziorkom, a także 
w walce z chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. 

Kompot (wywar) 
z pomidora
Postępujemy podobnie jak w przypadku rabarbaru, 
używając do przygotowania kompotu świeżych 
pędów i korzeni pomidora. Stosujemy m.in. na 
mszyce, przędziorki, miodówki.

Wyciąg z rumianku
1 kg liści, kwiatów, łodyg rumianku (może być 
0,5 kg suszu) zalewamy około 2 l gorącej wody 
(nie gotującej) i moczymy przez dobę. Uzyskany 
wyciąg odcedzamy i opryskujemy nim rośliny 
(m in. przeciwko mszycom, miodówkom, 
przędziorkom, gąsienicom motyli). W przypadku 
niewielkiej uprawy, można po prostu zaparzyć kilka 
torebek herbatki z rumianku. Wyciąg z rumianku 
przyśpiesza również kiełkowanie nasion i jest 
często stosowany jako naturalna zaprawa do nich.

W dodatku każdy z nas może 
wykonać je prostymi, domowymi 

sposobami

Metody naturalne nie dość, 
że są tańsze, to bez porównania 

zdrowsze
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Wyciąg z pokrzywy
Postępujemy podobnie jak w przypadku wyciągu 
z rumianku, zalewając świeże lub suszone liście 
gorącą wodą. Należy pamiętać o użyciu rękawiczek 
w trakcie przygotowywania świeżych pokrzyw. 
Wyciąg z pokrzywy stosujemy w walce z mszycami.

Gnojówka z cebuli
Suche i świeże łuski cebuli zalewamy wodą, 
stosując zasadę: na każde 100 g cebuli 5 l wody. 
Cebulę z wodą odstawiamy na około 5-7 dni pod 
przykryciem. Następnie zlewamy, odcedzając 
płyn. Opryskujemy rośliny, walcząc z mszycami 
i przędziorkami. 

W przypadku wszystkich wyżej opisanych 
preparatów możemy do każdego oprysku 
dodać, na każdy litr płynu, łyżkę ogrodniczego 
mydła potasowego. Dodatek mydła zwiększy 
przyczepność preparatu. Ilości składników 
i ich proporcje, w przypadku tych naturalnych 
receptur, można modyfikować w drodze własnych 
eksperymentów, a podane powyżej potraktować 
jako punkt wyjścia do własnych poszukiwań. 

Na koniec zapytacie: skoro tak łatwo przygotować 
i stosować naturalne środki ochrony roślin, 
to czemu po prostu nie zrezygnujemy z chemii? 
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. 
Przede wszystkim nie zawsze, przy obecnej skali 
zaburzenia równowagi biologicznej, preparaty 
naturalne są równie skuteczne, szybkie 
i spektakularne co ich chemiczne odpowiedniki. 
Szczególnie w produkcji masowej ma to znaczenie. 
Tu także bierze się pod uwagę aspekt ekonomiczny 
– naturalna ochrona po prostu się nie kalkuluje. 
Jeśli zaś chodzi o uprawę amatorską, w ogrodach 
przydomowych, to najczęściej brak nam wiedzy lub 
cierpliwości. Łatwiej sięgnąć po spray z marketu niż 
przygotować wywar z pokrzywy. A przynajmniej 
tak nam się wydaje, zanim nie spróbujemy. 
Na szczęście coraz częściej zwracamy się w stronę 
metod i środków ekologicznych, przypominamy 
sobie stare receptury i patenty. Zmęczeni, a wręcz 
przerażeni, wszechobecną chemią i jej skutkami, 
zaczynamy znowu czerpać korzyści wprost ze 
skarbów natury, czego najlepszym przykładem jest 
powracająca moda na naturalne środki ochrony 
roślin.   

Anna sikora-stachurska
architekt krajobrazu, autorka bloga fajneogrody.pl



Z pewnością  nie  raz  przekonaliście  się,  że  warto  z  wy-przedzeniem planować wakacje. W ten sposób macie do 
wyboru  najlepsze  oferty  i  unikniecie  przykrych  niespodzia-
nek,  które  zdarzają  się  podczas  dokonywania  rezerwacji  na 
ostatnią chwilę. Jeśli postanowiliście spędzić tegoroczne lato 
w  Polsce,  warto  przyjrzeć  się  ofercie  ośrodka  wczasowego 
FAMILIJNI.  Ośrodek,  prowadzony  pod  kątem  wypoczynku 
rodzinnego, pozwoli  rodzicom  „odetchnąć" od  trudu dnia  co-
dziennego. Na jego terenie prowadzone są liczne animacje dla 
dzieci. Ośrodek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
morza – na wydmie plażowej, a jednocześnie w centrum miej-
scowości.  Dysponuje  komfortowymi  pokojami  w  domkach 
oraz w budynku wczasowym. Wszystkie pokoje oraz domki są 
z  łazienkami, wyposażone w  bezprzewodowy  Internet WiFi, 
czajnik elektryczny, sprzęt plażowy (parawan, leżak, koc). Go-
ście ośrodka mogą również korzystać z zadaszonego basenu 
oraz brodzika z podgrzewaną wodą.

Zielone szkoły!
W Ośrodku Wczasowym FAMILIJNI z łatwością uda się połą-
czyć codzienne zmagania z nauką oraz efektywnie wykorzy-
stać czas wolny. Do dyspozycji nauczycieli są miejsca, w któ-
rych – w  ciszy  i  spokoju – będą mogli  przekazywać wiedzę 
podopiecznym.  Czas  wolny  natomiast  zorganizuje  obsługa 
ośrodka, która zapewnia indywidualnie układany, elastyczny 
plan animacji na czas pobytu uczniów. W jego ramach są reali-
zowane takie założenia zielonej szkoły,  jak zajęcia sportowe, 
rozwijanie talentów plastycznych, chrzest morski, czy wyko-
rzystanie nabytej wiedzy w praktyce. 

rozrywka dla każdego!
Wyjątkowe położenie ośrodka pozwala dodatkowo na wpro-
wadzenie  elementów  edukacji  ekologicznej.  Na  jego  terenie 
znajduje się także wiele obiektów sportowych: boisko do gry 
w siatkówkę i piłkę nożną, kosz do koszykówki, stół do teni-

sa stołowego, trampolina, dwa atestowane place zabaw, stół 
do bilarda,  dart,  a  także  kompleks basenowy składający  się 
z małego brodzika, basenu kąpielowego oraz jacuzzi. Ponadto 
można skorzystać ze sprzętu sportowego w postaci piłek do 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, kijków do Nordic Walking, 
zestawów do badmintona oraz tenisa stołowego, które przy-
dają  się  również  podczas  organizowanych w  ośrodku  zawo-
dach, konkursach i turniejach sportowych.

W  ośrodku  FAMILIJNI  znajdziemy  różne  gry  planszowe,  za-
bawki  do  piasku,  zestaw mobilnego mini  golfa  oraz własną 
wypożyczalnię gokartów i rowerów. Na terenie ośrodka funk-
cjonuje  także wiata  rekreacyjna, w  której  odbywają  się  dys-
koteki,  zabawy muzyczne,  zabawy karaoke oraz wszelkiego 
rodzaju  pokazy  oraz  zajęcia  artystyczne. Wiata  rekreacyjna 
wyposażona jest dodatkowo w „centrum multimedialne".

Wiemy,  że  dla  rodziców  oraz  organizatorów  wypoczynku 
dla grup najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Ośrodek 
posiada  pozytywny  protokół  okresowej  kontroli  bezpieczeń-
stwa  -  wszelkie  urządzenia  i  konstrukcje  zabawowe  posia-
dają certyfikaty placówek i obiektów użyteczności publicznej, 
a  ponadto  również  świadectwo  o  czystości  ekologicznej  re-
gionu. Dla  zwiększenia  bezpieczeństwa  obiekt  jest  ogrodzo-
ny, a opiekunowie grup mają stały dostęp do najważniejszych 
punktów monitoringu na terenie całego ośrodka. W godzinach 
nocnych  nad  bezpieczeństwem  czuwa  profesjonalna  firma 
ochroniarska.
FAMILIJNI to świetny wybór na tegoroczne wakacje! 

Ow FAMILIJNI
ul. Kamieńska 8, 72-420 Dziwnówek

Manager, sprzedaż wczasów grupowych 
tel. 783 800 100, e-mail: manager@familijni.com



Ekoedukacja

Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć,  
kolejna porcja słówek z różnych stron świata. 

EKOPoliglota
Języki są nam nieobce!

Język

angielski

francuski

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

SZKOłA

school

l'école

la escuela

gakkō  
学校

die Schule (n)    

школа
[szkoła]

la scuola

DZIECKO

child

l'enfant

el niño

kodomo
子ども

das Kind (er)   

ребенок
[ribjonak]

il bambino

KSIążKA 

book

le livre

el libro

hon
本

das Buch (er)

книга
[kniga]

il libro

SoWa 

owl

le hibou

el búho

auru
アウル

die Eule (n) 

сова
[sawa]

il strigiforme
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ogólnoPolski 
Klub EkoEdukatora

Działający już prawie dwa lata Ogólnopolski Klub EkoEdukatora 
to bardzo ciekawa i jedyna tego rodzaju inicjatywa zrzeszająca 

edukatorów, którym nie jest obca troska o środowisko naturalne.

K lub zrzesza czynnych nauczycieli zatrudnionych 
w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych (od 

przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne). Bez trudu 
odnajdzie się w nim każda osoba, która w swojej pracy 
i życiu codziennym chciałaby kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu odpowiedzialności za 
otaczające nas środowisko. 

Kim jesteśmy?
Założycielem Klubu jest firma M&M Consulting, 
zajmująca się szeroko pojętym doradztwem 
w zakresie ochrony środowiska. Poprzez działalność 
Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora chcemy 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa 
oraz budować wizerunek przedsiębiorcy społecznie 
odpowiedzialnego. Wierzymy, że dzięki współpracy 
z niezwykle twórczą grupą zawodową, jaką 
niewątpliwie są nauczyciele, mamy szansę na 
promowanie postaw proekologicznych wśród 
najmłodszego pokolenia. 

Jak działamy?
Co pół roku organizujemy spotkania w różnych 
częściach kraju, w czasie których rozwijamy wiedzę 
pedagogów z zakresu ochrony środowiska. Zarówno 
członkostwo w Klubie, jak i udział w organizowanych 
cyklicznie spotkaniach są całkowicie bezpłatne 
dla wszystkich Klubowiczów. Tematyka zajęć 
jest różnorodna, a oprócz przekazywania wiedzy 
teoretycznej, wspólnie z obecnymi nauczycielami, 
poszukujemy kreatywnych rozwiązań edukacyjnych. 
Staramy się poszerzać horyzonty pedagogów, 
prezentując ciekawą prasę z zakresu edukacji 
ekologicznej oraz organizując konkursy dla dzieci 
i nauczycieli. Ponadto w gronie Klubowiczów 
wszyscy EkoEdukatorzy mogą pochwalić się 
swoimi doświadczeniami, ciekawymi osiągnięciami 
i pomysłami, wymienić spostrzeżenia czy po prostu 
poszukać natchnienia. Oczywiście nie zapominamy 
o pedagogach w czasie między naszymi spotkaniami. 
Strona Klubu www.ekoedukator.pl ciągle jest 
uzupełniana o wartościowe materiały edukacyjne, 

a różnego rodzaju ciekawostki i nowości umieszczamy 
na naszym facebookowym profilu. Co ważne, 
członkostwo w Klubie nie niesie za sobą żadnych 
obowiązków – każdy ekoedukator sam decyduje, 
w jakim zakresie chce udzielać się w Klubie i w których 
warsztatach uczestniczyć.

Wiedza i doświadczenie naszych trenerów, połączone 
z ogromnym zapałem i pomysłowością ponad tysiąca 
pedagogów, sprawiają, że zagadnienia ochrony 
środowiska, tak bliskie naszemu sercu, docierają 
do coraz szerszego grona społeczeństwa. Realna 
liczba dzieci, których nauczanie jest wzbogacane 
dzięki działalności Klubu przekroczyła już 300 tysięcy! 
Daje to uzasadnioną nadzieję, że mimo wszystko 
przyszłość naszej planety i całego środowiska rysuje 
się w zielonych barwach.  PG

Jeżeli również Tobie leży na sercu dobro naszego 
wspólnego skarbu, jakim jest otaczająca 
nas przyroda i całe środowisko, a jeszcze 
nie przystąpiłeś do Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora to najwyższy czas na ten 
odpowiedzialny i świadomy ekologicznie krok. 
Zapraszamy do zarejestrowania się  
na www.ekoedukator.pl, na nasze spotkania 
oraz profil na fb. 
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Bazując na naszej współpracy 
z nauczycielami, podjęliśmy 
decyzję o stworzeniu ekologicznego 
kwartalnika „MiniLO&Aniela”. 
Chcieliśmy edukować młode 
pokolenie ekologów, łącząc  
profesjonalną wiedzę firmy 
działającej w zakresie ochrony 
środowiska z doświadczeniem 
i wiedzą pedagogów – stąd 
pomysł na Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora oraz wspólne 
spotkania na terenie całej Polski. 
My także chcemy się edukować 
i doskonalić. Z tego powodu 
powołaliśmy Radę Metodyczną 
naszego kwartalnika.

Do Rady Metodycznej zaprosiliśmy doradców 
metodycznych, którzy wyróżniają się 

zaangażowaniem w swoją pracę, chcą dzielić się 
bogatym doświadczeniem z innymi, a przede 
wszystkim pragną włączyć się we współtworzenie 
naszego pisma. Wszystko po to, aby wspólnie dążyć 
do celu, którym jest edukowanie młodych pokoleń 
ekologów i rozwój społeczeństwa odpowiedzialnego 
ekologicznie.

Liczymy na to, że wspólnymi siłami będziemy 
poszukiwać efektywnych sposobów nauczania 
w zakresie ochrony środowiska, które umożliwią 
uczniom jeszcze lepsze opanowanie szkolnej wiedzy. 
Naszym celem jest rozwój czasopisma w kierunku 
metodycznego wykorzystywania w procesach 
dydaktyczno-wychowawczych oraz pomoc 
w rozwiązywaniu problemów edukacji ekologicznej 
w placówkach oświatowych.

Radę Metodyczną tworzą:

Urszula Depczyk – doradca metodyczny w zakresie przyrody 
i biologii miasta stołecznego Warszawy. Nauczycielka biologii 
i przyrody. Autorka i recenzentka wielu publikacji metodycznych 
związanych z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Autorka 
obudowy metodycznej do cyklu nauczania biologii do nowej 

podstawy programowej. Współautorka cyklu podręczników do 
nauczania przyrody w klasach IV-V szkoły podstawowej wraz 
z cała obudową metodyczną („Przyroda z pomysłem”, WSIP) 
oraz lider zespołu przyrodniczego w Warszawskim Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  w Warszawie 
(WCIES). Ekspert do spraw podstawy programowej, egzaminator 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Urszula Grygier – doradca metodyczny w zakresie 
biologii i przyrody. Ukończyła  studia podyplomowe 
z przyrody  i oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany, 
pracujący w szkole podstawowej i w gimnazjum w klasach 
integracyjnych. Autorka licznych publikacji z zakresu metodyki 
nauczania biologii i przyrody oraz  z obszaru pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno w klasach 
integracyjnych, jak i ogólnodostępnych).  Autorka programów 
nauczania i programów dotyczących organizacji pracy w klasach 
integracyjnych. Rzeczoznawca MEN w zakresie dopuszczenia 
do użytku szkolnego podręczników szkolnych. Egzaminator 
pracujący w komisjach oceniających arkusze A8 i A1. Ekspert 
w zespołach organizujących konkursy przedmiotowe o zasięgu 
wojewódzkim, trener i edukator. 

Beata staniczek – doradca metodyczny wychowania 
przedszkolnego na terenie Katowic. Nauczycielka dyplomowana 
z 30-letnim stażem pracy zawodowej w przedszkolu. 
Propagatorka koncepcji C. Freineta poprzez organizowanie 
konferencji, spotkań oraz wizyt studyjnych odbywających się 
na terenie Katowic. Do 10. edycji Członek Centrum Ekspresji 
Dziecięcej i Młodzieżowej działającego przy Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach. Nagrodzona indywidualną Nagrodą Marii Weryho-
Radziwiłłowicz jako uznanie pracy w kolejnych dziewięciu 
edycjach Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży w Katowicach. 
Współtworzy czasopismo dla nauczycieli „Akademia Skrzata 
Benia”, wydawane przez „Bliżej Przedszkola”.

Teresa rycerz-rękas – doradca metodyczny wychowania 
przedszkolnego w Lublinie. Kwalifikacje zawodowe zdobywała 
jednocześnie pracując i studiując, co w znacznym stopniu 
pomogło konfrontować teorię z praktyką i poszukiwać własnych 
dróg w edukacji. Posiada tytuł licencjata wychowania 
przedszkolnego oraz magistra pedagogiki Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 
kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu 
organizacji i zarządzania oraz studia 
podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii 
trudności szkolnych i wad wymowy 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.  

Zmieniamy się 
metodyCznie
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Jak UCZyć EKOLOGII?
Ogólnopolski Klub EkoEdukatora wspiera działania nauczycieli związane 

z szerzeniem wiedzy na temat ochrony środowiska. Należą do niego 
zarówno pedagodzy szukający wsparcia, jak i doświadczeni nauczyciele 

z wieloletnim stażem. Wszyscy oni mogą znaleźć w ofercie Klubu coś 
ciekawego dla siebie, gdyż założeniem OKEE jest transfer wiedzy 
profesjonalistów i dzięki temu wsparcie procesów edukacyjnych. 

P oprosiliśmy kilku współpracujących z nami 
nauczycieli, aby zechcieli podzielić się posiadaną 

wiedzą i doświadczeniem. Zapytaliśmy o metody 
edukacji ekologicznej oraz formy aktywizacji dzieci 
i młodzieży, które wykorzystują w swojej pracy. 
Mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla naszych 
czytelników, a także punktem wyjścia do dyskusji 
na ten temat. Zachęcamy wszystkich nauczycieli 
przyrody, biologii, a także edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej do włączenia się do niej. Czekamy 
na opisy stosowanych metod – najciekawsze z nich 
opublikujemy.

Edukacja przedszkolna

Aleksandra Krawczyk, nauczyciel konsultant, 
regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„wOM” w częstochowie, w swojej pracy zajmuje 
się kształtowaniem postaw proekologicznych 
u najmłodszych.

W ostatnich latach coraz 
częściej mówi się 
o potrzebie edukacji 
ekologicznej wśród 
najmłodszych 
dzieci. Jej celem 
powinno być 
przede wszystkim 
przewidywanie 
i ocena pewnych 

następstw 
obserwowanych 

zjawisk przyrodniczych 
i czynów człowieka oraz kształtowanie 
emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk 
i obiektów w środowisku. W jaki sposób jednak 
można kształtować postawy proekologiczne 

w społeczeństwie? Najczęściej wspomina się 
tu o edukacji w środowisku, edukacji o środowisku 
i edukacji na rzecz środowiska. 

Moja wieloletnia praca w zawodzie nauczyciela 
pozwoliła mi nabrać przekonania, że w edukacji 
ekologicznej przedszkolaków i uczniów młodszych 
klas szkoły podstawowej najważniejsza jest 
edukacja bezpośrednio w środowisku, co pozwala 
lepiej zrozumieć i poznać mechanizmy rządzące 
światem przyrodniczym i procesy w nim zachodzące. 
W tym celu należy organizować wycieczki i spacery, 
które stwarzają możliwość odkrywania przez 
dzieci tajemnic związanych z bogactwem i ochroną 
świata roślinnego i zwierzęcego, uwrażliwiania 
na piękno natury i umacniania więzi emocjonalnej 
ze zwierzętami i roślinami. Świetnie sprawdzają 
się tu wycieczki edukacyjne. Nie muszą być długie 
ani dalekie, ale ważne, by uczestnicy wiedzieli, jaki 
jest ich cel, co powinni zaobserwować, sprawdzić, 
odnaleźć. Inną formą zajęć terenowych, bardzo 
lubianą przez moich podopiecznych, są spacery 
po ścieżkach dydaktycznych. W naszej najbliższej 
okolicy mamy ich kilka, dzięki czemu zawsze 
udaje się zorganizować bardzo ciekawe lekcje, 
dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników.
Ważną i ciekawą metodą pracy z najmłodszymi jest 
wykorzystanie inscenizacji. Poprzez wczuwanie się 
w role i analizę oglądanych sytuacji, dzieciom łatwiej 
zrozumieć, że każde z nich powinno chronić przyrodę. 
Praca nad rolą w przedstawieniu, przygotowanie 
kostiumów, dekoracji i rekwizytów jest doskonałą 
okazją do integracji uczniów, a także zaangażowania 
do pracy dzieci nieśmiałych. Jest to też pożyteczna 
i atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu.

O tym, że o środowisko przyrodnicze należy dbać, 
nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Jednak 
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życie pokazuje, że choć większość z nas deklaruje 
potrzebę ochrony przyrody, to – niestety – tylko 
na tych deklaracjach poprzestaje. Myślę więc, że 
podejmowanie różnych działań na rzecz edukacji 
ekologicznej jest bardzo ważne. Dzięki nim już 
najmłodsi uświadamiają sobie, że ochrona przyrody 
jest koniecznością. Rozumieją, że to właśnie od 
ich działań, teraz i w przyszłości, zależy stan 
środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.

Szkoła Podstawowa
Klasy I-III

Marzenna Grodkiewicz zajmuje się nauczaniem 
zintegrowanym w Zespole szkół w Drobinie. 

Na zajęciach szkolnych oraz 
w ramach różnorodnych 
kontaktów z uczniami poza 
szkołą nauczyciel ma wiele 
okazji do rozbudzania 
wrażliwości ekologicznej. 
Zapoznaje on dzieci 
ze światem roślin 
i zwierząt, z przyrodą 
nieożywioną, a także 

uczy je dostrzegania 
i przeżywania piękna 

przyrody. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na rozwijanie 

u dzieci poczucia odpowiedzialności za naturalne 
środowisko człowieka, szacunek do niego, racjonalne 
korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktów 
z nieskażonym środowiskiem.

Edukacja ekologiczna w klasach młodszych 
to przede wszystkim uwzględnienie potrzeby 
kontaktu dziecka ze światem przyrody. 
W zaznajamianiu uczniów z przyrodą stosuje 
się różnorodne odmiany metod czynnych 
połączonych z metodami percepcyjnymi. Metody 
słowne, oglądowe i praktyczne przenikają się 
wzajemnie. Najbardziej bliska dziecku jest koncepcja 
wszechstronnego uczenia się Wincentego Okonia, 

która polega na: przyswajaniu, odkrywaniu, 
przeżywaniu oraz działaniu. Zatem naturalną koleją 
rzeczy będzie proponowanie w realizacji zadań 
edukacyjnych metod podających, problemowych, 
aktywizujących oraz praktycznych, które integrują 
podstawowe rodzaje aktywności dzieci (kierowaną, 
inspirowaną, spontaniczną, z przeżywaniem 
i działaniem). Dzięki zastosowaniu tych właśnie 
metod, wiedza i zdobyte umiejętności będą 
zrozumiałe i trwałe.

Za szczególnie przydatne uważa się następujące 
metody kontaktu dziecka z przyrodą:
•  metody kierowania samodzielną pracą dzieci  
– obserwacje, prace w ogrodzie, kąciku przyrody, 
praca z książką, zajęcia plastyczne;

•  metody poszukujące – rozmowa, pogadanka 
heurystyczna;

•  metody podające – opowiadanie, opis, czytanie.

Istotną rolę odgrywają tutaj metody aktywizujące, 
dzięki którym uczeń może stać się czynnym 
uczestnikiem procesu kształcenia oraz 
współdecydować o tym, czego i w jaki sposób chce 
się uczyć.

Aby nasi uczniowie reprezentowali postawy 
proekologiczne, musimy cierpliwie, a przede 
wszystkim w interesujący sposób, z nimi pracować. 
Uważam, że właśnie temu służą wyżej wspomniane 
metody pracy. Należy umiejętnie wkomponować 
je w różnorodne działania szkolne w myśl zasady: 
„bawić przez naukę i uczyć przez zabawę”. Wówczas 
przestaniemy prowadzić swoich uczniów „za rękę” 
i stworzymy im warunki do samodzielnego myślenia, 
poszukiwania, współpracy w zespole. W ten sposób 
ułatwimy zrozumienie tematu, pobudzimy do 
przemyśleń i dyskusji oraz spowodujemy wzrost 
zainteresowania ekologią.  
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Stosując powszechnie znane metody aktywne 
typu: kula śnieżna, burza mózgów, mapa pojęciowa 
uczymy analizować, precyzować oraz negocjować 
i przyjmować różne stanowiska. Poprzez 
promyczkowe i diamentowe uszeregowanie, 
drzewko decyzyjne czy piramidę priorytetów uczymy 
analizowania, klasyfikowania i porządkowania 
w relacjach wyższości-niższości. 

Szczególnie mocno dynamizują pracę na lekcji scenki 
dramowe. Przygotowanie i odegranie określonych 
ról związanych z poruszanym tematem pozwalają na 
analizę postępowania osób i zastanowienie się nad 
przyczynami określonych zachowań. 

Wrażliwość dziecka, jego zdolność do wnikliwej 
obserwacji przyrody, a przede wszystkim ciekawość 
i radość, jaką wykazuje ono w bezpośrednim 

kontakcie z przyrodą dają nauczycielowi 
nieograniczone możliwości różnicowania 
form edukacji ekologicznej. Największe walory 
posiadają formy bezpośredniego poznawania 
przyrody, do których zaliczamy: zajęcia w ogrodzie, 
kąciku przyrody, przeprowadzanie doświadczeń 
i eksperymentów oraz organizowanie wycieczek 
i spacerów.

Oprócz form bezpośredniego poznawania przyrody 
istnieje szereg form pośredniego poznawania 
przyrody, do których zaliczamy: literaturę dziecięcą, 
piosenkę, film, twórczość artystyczną, zabawy 
tematyczne i dydaktyczne.

Myślę, że stosowane przeze mnie wyżej 
wymienione metody i formy poznawania przyrody 
przyczyniają się do kształtowania u dzieci postaw 
ekologicznych, które przebywając w środowisku 
przyrodniczym i ciesząc się nim, odkrywają jego 
różnorodność i wzajemne związki, wpływają na nie, 
a w przyszłości wezmą za nie odpowiedzialność.

Istotne jednak jest to, aby edukację ekologiczną 
prowadzić z pasją i radością.  

Bibliografia:
•  Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy 

aktywnie, Zakład wydawniczy SFS, Kielce 2000.
•  Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, 
Kraków 2013.

•  Kiezik-Kordzińska E., Czy śmieci to problem? Edukacja ekologiczna 
w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 2009.

w kolejnym numerze „MiniLO&Aniela” zostaną 
opublikowane wypowiedzi nauczycieli klas IV-VI 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
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Jak zmotywować ucznia zdolnego 
– to pytanie, które często spędza sen 
z powiek nauczycielom i rodzicom.  
Jedną z wielu form takich działań 
są właśnie konkursy przedmiotowe, 
adresowane do uczniów wykazujących 
szczególne zainteresowanie wybranym 
przedmiotem oraz prezentujących 
w tym zakresie duży zasób wiedzy.

W ostatnim czasie przybywa nam rozmaitych konkursów 
i olimpiad, w których uczniowie mogą sprawdzić swoją 
wiedzę z przedmiotów realizowanych w szkołach na 
wszystkich etapach edukacji. Podobnie sytuacja wygląda 
również w przypadku przyrody, biologii oraz ekologii.

Od wielu lat uczniowie mogą zmagać się w kuratoryjnych 
konkursach z zakresu tych przedmiotów. Ugruntowaną 
pozycje mają z pewnością konkursy przedmiotowe 
z przyrody (dla klas 4-6 szkoły podstawowej) czy biologii (dla 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), a także 
olimpiady: biologiczna i ekologiczna, w których o palmę 
pierwszeństwa również walczy młodzież z całego kraju.

Jak grzyby po deszczu pojawiają się także konkursy 
organizowane przez firmy komercyjne. Wśród wielu, które 
trafiają ze swoją ofertą do placówek oświatowych, jest 
kilka które na stałe wpisały się w szkolny kalendarz. 
Prezentujemy kilka – naszym zdaniem – najciekawszych 
i najpopularniejszych.

Zachęcamy nauczycieli i organizatorów do przesyłania 
własnych propozycji wartościowych przedsięwzięć, 
które pozwolą uczniom na poszerzenie ich ekologicznych 
zainteresowań.

Nazwa Organizator Zakres/Temat Adresaci

Galileo - Przyroda Centrum Edukacji 
Szkolnej
www.ces.edu.pl

Obejmuje zakres 
wiedzy z przyrody w 
klasach IV-VI szkoły 
podstawowej.

Uczniowie klas 
IV-VI szkoły 
podstawowej

Ogólnopolski 
konkurs 
ekologiczny  

„BOCIAN”

Wiedza i Edukacja
www.wie.edu.pl

Obszar tematyczny 
konkursu obejmuje 
zagadnienia z zakre-
su zanieczyszczeń 
i ochrony powietrza 
oraz wód, efektu 
cieplarnianego, 
przemysłu i jego 
wpływu na stan śro-
dowiska oraz wiele 
innych związanych 
z ekologią.

Uczniowie szkół 
podstawowych 
(poziom 
I – klasy 3-4; 
poziom  
II – klasy 5-6)  
i gimnazjalnych 
(poziom 
III – klasy 1-2; 
poziom  
IV – klasa 3)

Ogólnopolski kon-
kurs przedmiotowy 

„Młody Naukowiec” 
– przyroda (szkoły 

podstawowe)  
i biologia 
(gimnazjum)

Wiedza i Edukacja
www.wie.edu.pl

Obejmuje zakres 
wiedzy z danego 
przedmiotu.

Uczniowie szkół 
podstawowych 
klas 4-6 
(przyroda)  
i gimnazjalnych 
(biologia)

Olimpiady 
przedmiotowe  
z przyrody  
i biologii

Olimpus
www.olimpus.edu.pl

Olimpiady 
sprawdzają wiedzę 
uczniów w zakresie 
znajomości najważ-
niejszych zagadnień 
związanych z danym 
przedmiotem.

Uczniowie szkół 
podstawowych 
klas 4-6 
(przyroda)  
i gimnazjalnych 
(biologia)

Olimpiada  
OLIMPUSEK 
(sprawdzian 
zintegrowany) 

Olimpus
www.olimpus.edu.pl

Polega na rozwią-
zaniu przez uczniów 
zintegrowanego 
sprawdzianu 
poruszającego 
zagadnienia edu-
kacji polonistycznej, 
przyrodniczej 
i matematycznej.

Uczniowie szkół 
podstawowych 
klas I-III

Konkursy Pingwin 
i Panda z przyrody 
i biologii

Ogólnopolskie  
Konkursy  
Przedmiotowe EDI
www.edi.edu.pl

Obejmują obszar 
tematyczny danego 
przedmiotu.

Uczniowie szkół 
podstawowych 
klas 4-6 
(przyroda) 
i gimnazjalnych 
(biologia)

OGóLNOPOLSKIE KONKURSy 
PRZEDMIOTOWE… i nie tylko

Oprócz konkursów przedmiotowych ogłaszanych jest wiele innych 
interesujących konkursów adresowanych do dzieci. Jednym z nich jest 

„Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Jest on kierowany do młodych 
wynalazców i konstruktorów (górna granica wieku to 13 lat). Jury konkursu 
wybiera laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 5-9 lat oraz 10-13 
lat. Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach: 
wynalazki lub inne rozwiązania techniczne oraz gry planszowe lub 
komputerowe. Organizatorami konkursu są Urząd Patentowy RP i Polska 
Akademia Dzieci. Więcej informacji na stronie: 
www.akademiadzieci.edu.pl



PRZEGLąD CZASOPISM 
EDUKACyJNyCH DLA DZIECI, 

MŁODZIEŻy I WyCHOWAWCóW
– ze szczególnym uwzględnieniem periodyków  

o tematyce ekologiczno-przyrodniczej
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c zasopisma pełnią bardzo ważną rolę w kształtowaniu 
postaw dzieci i młodzieży. Istotne jest dostosowanie 

treści do wieku odbiorców – dla przedszkolaków powinny 
dominować obrazki, kolorowanki, krótkie rymowanki, 
natomiast w przypadku starszych odbiorców treści te mogą 
być rozbudowane. Czasopisma spełniają również istotną 
rolę w organizowaniu czasu wolnego – powinny dostarczać 
nie tylko wiedzy, lecz także rozrywki: uczyć – bawiąc. Mogą 
one również stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla 
nauczycieli i wychowawców. Poniżej prezentujemy wybrane 
czasopisma, które – naszym zdaniem – spełniają 
te funkcje.

Eko i My – miesięcznik poświęcony 
ochronie środowiska o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym. 
W czasopiśmie można znaleźć 
informacje o sposobach ochrony 
środowiska. Kształtuje postawy 
ekologiczne, a swoim zasięgiem 
obejmuje szkoły, kuratoria, lasy, 
firmy, fundacje, organizacje, banki 
i inne; www.ekoimy.most.org.pl.

Ekonatura – miesięcznik, 
którego celem jest zwiększanie 
świadomości ekologicznej (głównie 
wśród młodzieży szkolnej, uczelnianej 
i nauczycieli). Czasopismo podzielone jest 
na 8 działów zawierających treści edukacyjne 
na różnych poziomach; www.ekonatura.org.

Głos przyrody – kwartalnik familijny, poświęcony 
w głównej mierze przyrodzie Polski, adresowany do 
przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i całych rodzin. 
Czasopismo zawiera różnorodne materiały dla dzieci, 
natomiast dla nauczycieli – karty pracy ucznia; 
www.glosprzyrody.pl. 

Kumpel – dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej, tworzony we współpracy z fachowcami. 
W każdym numerze czasopisma znajdują działy naukowe 
i rozrywkowe. „Kumpel” zawiera materiały przydatne na 
lekcjach, prezentuje czytelników, pokazuje sposoby na wolny 
czas, pomaga przygotować się do testu kompetencji na 
zakończenie III klasy; www.kumpel.com.pl.

MiniLO&Aniela – kwartalnik edukacji ekologicznej, 
skierowany do różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli. W czasopiśmie podejmowane są 
zagadnienia szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju 
oraz ochrony środowiska naturalnego (podejmowane 
tematy dotyczą m.in. segregacji odpadów, recyklingu, 
świadomej konsumpcji czy zdrowej żywności). Dla 
najmłodszych nie brak różnego rodzaju rebusów, gier 
i łamigłówek, młodzież natomiast może znaleźć tu liczne 
artykuły o tematyce ekologicznej. Czasopismo pomaga 

rodzicom tłumaczyć ważne ekologiczne problemy 
w przystępnej formie, a nauczycielom 

przygotować kreatywne zajęcia na 
podstawie zawartych w czasopiśmie 
scenariuszy i kart pracy;

www.minilo.org.

salamandra – czasopismo 
o charakterze edukacyjno-
przyrodniczym, zawierające 
artykuły o ochronie przyrody, 
faunie i florze, przepisach 
prawnych. Czasopismo 
skierowane jest do młodzieży 
szkolnej, nauczycieli, członków 

organizacji przyrodniczych 
i ekologicznych oraz wszystkich 

zainteresowanych przyrodą;  
www. magazyn.salamandra.org.pl.

Victor Junior – dwutygodnik przeznaczony 
dla uczniów klas IV-VI. Znajdą oni w czasopiśmie ciekawe 
artykuły, odpowiedzi na ich problemy, ciekawostki 
ekologiczne, strony z rozrywką i przykładowe testy 
kompetencji po VI klasie; 
www.victor-junior.pl.

wychowanie w przedszkolu – miesięcznik będący 
wsparciem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkola. 
Czasopismo zawiera materiały dydaktyczne dostosowane 
do pracy z najmłodszymi (m.in. scenariusze zajęć, wiersze, 
teksty piosenek, karty pracy). Wskazuje na praktyczne aspekty 
w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu;  
www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl.

Opracowanie: PP
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Selektywne 
zbieRanie odPadóW 

w przedszkolach i szkołach

Coraz więcej mówi się na temat oczywistych korzyści, wynikających 
z prawidłowej segregacji odpadów. Niejednokrotnie spotykamy się 

z plakatami zachęcającymi do selektywnego zbierania odpadów z naszych 
domów czy ulic. Równie ważne jest, aby zadbać o to w miejscach, takich 

jak szkoła, przedszkole, praca, kino czy centrum handlowe. 

s zkoła lub przedszkole, jako jednostka będąca 
miejscem pobytu, żywienia i zabaw dzieci 

i młodzieży, stanowi zarazem miejsce wytwarzania 
odpadów. Dlatego tak istotne jest zachęcanie 
do realizowania przez władze szkolne wydzielania 
frakcji surowcowej ze strumienia odpadów 
powstających na terenie placówek oświatowych. 
Dotarcie do uczniów oraz nauczycieli procentować 
będzie podnoszeniem świadomości ekologicznej 
zarówno wśród młodych ludzi, jak i całych rodzin. 

Sam proces segregacji jest mechanizmem bardzo 
prostym, wymaga jednak dobrej organizacji 
i dbałości o zapewnienie odpowiednich ku temu 
warunków. 

Przed przystąpieniem do organizacji selektywnej 
zbiórki odpadów należy zorientować się, kto 
oraz jakie odpady może odbierać. W tym celu 
należy zweryfikować rynek zbierających surowce 
wtórne w okolicy. Wiadomym jest, że najlepiej, aby 
firma, która będzie zainteresowana odbiorem 
selektywnie zebranych odpadów, znajdowała 
się w bliskiej odległości od placówki oświatowej. 
Takie rozwiązanie zminimalizuje koszty transportu 
odpadów, a co za tym idzie – przełoży się na 
wzrost ceny surowca. Jeśli natomiast w okolicy 
nie znajdziemy firmy zainteresowanej odkupieniem 
selektywnie zebranych odpadów, zawsze można 
poszukać stacjonarnego skupu surowców wtórnych. 
Tutaj może pojawić się problem z transportem, 
ponieważ odpady trzeba samodzielnie przewieźć 
bezpośrednio do skupu.

•  Sprawdzenie okolicznego 
rynku pod kątem firm 
zbierających odpady

•  zapewnienie odpowiednich 
pojemników: kolorowe kosze 
z oznakowaniem 

•  Podpisanie umowy z firmami 
odbierającymi odpady

•  Organizacja warsztatów 
nt. segregacji odpadów dla 
podopiecznych

•  Organizacja szkoleń 
nt. segregacji odpadów dla 
personelu placówki

•  Miesięczny/kwartalny odbiór 
selektywnie zebranych 
odpadów

•  Dodatkowy przychód 
dla szkoły

•  Finansowanie ciekawych 
nagród

49

realizacja
krok po kroku



50

Klub 
EkoEdukatora

Podczas rozmowy z firmą zajmującą się zbieraniem 
odpadów należy podać podstawowe dane, które 
będą pomocne dla wyceny odbioru oraz ceny 
za kilogram przekazanych surowców. Podstawową 
rzeczą jest określenie, jakie surowce wtórne będą 
przekazywane – czy będą to zmieszane odpady 
opakowaniowe, czy też w podziale na poszczególne 
frakcje. Warto zaznaczyć, że najprawdopodobniej 
cena za kilogram selektywnie zebranych 
opakowań będzie wyższa niż za kilogram odpadów 
zmieszanych. Dlatego też należy sprawdzić, czy 
bardziej opłaca się dłużej zbierać poszczególne 
frakcję opakowań w celu zwiększenia masy 
do transportu, czy też częściej przekazywać, 
ale zmieszane odpady opakowaniowe. 

Drugą ważną kwestią jest oszacowanie, 
ile surowców wtórnych placówka jest w stanie 
zebrać w ciągu miesiąca. Pozwoli to firmie nie tylko 
na określenie częstotliwości odbiorów, ale przede 
wszystkim na podjęcie decyzji, czy opłacalne jest 
podjęcie stałej współpracy. Dodatkowo można 
zapytać, czy dana firma jest w stanie zapewnić 
pojemniki na selektywnie zebrane odpady w ramach 
współpracy. Aby móc uzyskać większe masy 
wydzielonych rodzajów odpadów, należy przede 
wszystkim zapewnić odpowiednio oznakowane 
pojemniki, dające możliwość ich gromadzenia. 
Bardzo ważne jest również zapewnienie możliwości 

wydzielenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii, tak powszechnie wykorzystywanych 
przez dzieci i młodzież. Wspomniany sprzęt jest 
odpadem niebezpiecznym, który należy przekazać 
do wyspecjalizowanych placówek zajmujących się ich 
zagospodarowaniem. 

Aby proces segregacji przebiegał sprawnie, 
konieczne jest przeprowadzenie pogadanek 
i warsztatów dla uczniów na ten temat. Klarowne 
informacje ułatwią wydzielenie odpowiednich 
strumieni odpadów. Należy też mówić o tym, jakie 
korzyści przynosi segregacja i recykling odpadów.
Pamiętajmy, iż dbałość o środowisko rozpoczyna się 
od nas samych, tj. od wytwórcy odpadów. Dobrze 
jest także zaangażować w projekt personel placówki. 
Spotęguje to efektywność działań.

Środki pozyskane z selektywnego zbierania 
odpadów można przeznaczyć na organizację 
szkolnej atrakcji bądź ciekawe ulepszenia obecnego 
sposobu zbiórki. Często organizowane są również 
konkursy i przedsięwzięcia, które mają zachęcić 
do jak najefektywniejszej zbiórki – tutaj motywacją 
mogą być wartościowe nagrody dla całej szkolnej 
społeczności.

Nie zapominajmy jednak, że największą nagrodą 
dla nas wszystkich będzie czyste środowisko.    GW

Jak placówki mogą przygotować 
się do udziału w przedsięwzięciach 
mających na celu zbieranie 
odpadów? Wszystko zależy 
od jej typu, chęci oraz możliwości 
pracowników, podopiecznych i ich 
opiekunów. Poniżej prezentujemy 
kilka przykładów realizacji takich 
działań.

Ewelina Kwapis i Agnieszka Besser-Krysiak, 
placówki oświatowe w Zduńskiej woli

Większość placówek ze Zduńskiej Woli segreguje na 
co dzień odpady. Szkoły zbierają makulaturę, a środki 
z jej sprzedaży przeznaczają na cele propagowania 
działań ekologicznych. W roku ubiegłym Szkoła 
Podstawowa nr 10 zajęła pierwsze miejsce za 
przestrzenną pracę plastyczną wykonaną z nakrętek 
pt. „Wózek inwalidzki”. W ramach programu „Eco 
Passion – recykling z pasją”, szkoła zbiera zużyte 
tusze i tonery. Placówka przeznacza środki zebrane 
podczas zbiórki makulatury na zakup papieru 



ksero. Gminne Przedszkole w Czechach organizuje 
festyn recyklingowy, podczas którego od placówek 
oświatowych oraz okolicznych mieszkańców 
odbierane są selektywnie zebrane odpady. Dzięki 
zgromadzonym funduszom wokół szkoły powstają 
tereny zielone obsadzone roślinami.

Publiczne Przedszkole nr 3 również chętnie angażuje 
się w akcje zbierania odpadów. W połowie lutego 
zakończyła się zbiórka makulatury organizowana 
przez Fundację Księdza Orione, której celem jest 
budowa studni w Kenii. Placówka współpracuje 
również z firmą, która odbiera zużyte baterie 
zgromadzone podczas zbiórek na terenie 
przedszkola. Przedszkolaki wzięły również udział 
w akcji charytatywnej, polegającej na zbieraniu 
plastikowych nakrętek, z której dochód będzie 
przeznaczony na turnus rehabilitacyjny. 

Jadwiga wyzińska, szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 342  
im. J.M szancera w warszawie 

Początki działań związanych ze zbieraniem 
nakrętek w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 342 w Warszawie 
to najprawdopodobniej rok 2010. Pracownik 
świetlicy szkolnej, dostrzegłszy zbiórkę nakrętek, 
nawiązał kontakt z osobą, która współpracowała 
z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina 
Człowiek. Świetlica szkolna nadzorowała zbiórkę, 
a zaangażowana wychowawczyni prywatnym 
środkiem transportu dowoziła kolejne partie 
zbieranych wyselekcjonowanych odpadów do 
siedziby Stowarzyszenia. W następnym roku, 
akcję kontynuowano pod hasłem: „Małe nakrętki 
– wielkie możliwości”. Koordynatorka wraz z innymi 
wspierającymi ją nauczycielami dostarczały zbierane 
odpady odbiorcy. 

Na korytarzach szkolnych wystawiono specjalne 
pojemniki z napisem „Nakrętki”, do których 
uczniowie nadal wrzucają zbierane w domu 
i wśród znajomych odpady. Od dwóch lat zebrany 
surowiec jest odbierany większymi partiami przez 
pracowników Stowarzyszenia. Wyróżniający 
się w akcji uczniowie są zapraszani przez 
Stowarzyszenie do ich siedziby z okazji Dnia Dziecka. 
Szkoła zapraszana jest także na gale przekazywania 
wózków osobom potrzebującym. Koordynatorka 
akcji współpracuje ze szkolnym wolontariatem, 
którego przedstawiciele bardzo aktywnie włączają 
się w zbiórkę. Ponadto uczniowie projektują 
i wykonują plakaty zachęcające do udziału w akcji, 
które są eksponowane w szkole. Jedno z haseł na 
plakacie brzmi: „Nakrętki dodają skrzydeł”. 
Najaktywniejsi „zbieracze” z poszczególnych klas 
nagradzani są na koniec roku drobnymi upominkami 
– najczęściej są to słodycze.
Inną akcją, czasowo prowadzoną – wiosną, już od 
czterech lat, jest „Zielony telefon”. Jest to inicjatywa 
wspomnianej wcześniej koordynatorki akcji 
„nakrętkowej” i biblioteki szkolnej. Zbierane są stare, 
zużyte telefony komórkowe, które przekazywane są 
do różnych fundacji i towarzystw. 

Zbiórka w liczbach
W roku szkolnym 2011/2012 łącznie udało się zebrać 
65 worków (150 litrowych) nakrętek. Szacując, że 
jeden worek waży średnio ok. 7 kg, można przyjąć, 
że zebrano 455 kg nakrętek. Tym samym 
przyczyniono się do zakupu trzech wózków 
elektrycznych. Z kolei w roku szkolnym 2012/2013 
łącznie zebrano ok. 120 worków (150 litrowych) 
nakrętek, czyli prawie dwukrotnie więcej niż rok 
temu (ok. 840 kg nakrętek). Dzięki takiemu wsparciu 
Stowarzyszenie mogło zakupić, we wspomnianym 
roku, sześć wózków inwalidzkich z napędem 
elektrycznym.    
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W moimmałym ogródeczku… 
Czy dzieci przebywając w szkole bądź przedszkolu mogą zaspokoić 

potrzebę kontaktu z przyrodą? Oczywiście, że tak. Pomocne są coraz 
częściej spotykane ogródki, które powstają dzięki zaangażowaniu dzieci 
i ich opiekunów. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora, 

przebywając w placówkach oświatowych, mogą podziwiać pięknie 
zagospodarowane ogródki. W zależności od możliwości szkoły lub 
przedszkola ogródki są organizowane zarówno wewnątrz, jak i  na 

zewnątrz budynku. 

Jak w prosty sposób przygotować miejsce, gdzie 
pokarm i schronienie znajdą okoliczne owady 

i zwierzęta? Wystarczy w pobliżu placówki znaleźć 
trochę miejsca – skalniak lub rabatę, na której wraz 
z podopiecznymi możemy przygotować niewielki 
ogródek – będzie nie tylko miejscem nauki, lecz 
również ozdobą.

Jeśli nie mamy grządki bądź skrawka gruntu, gdzie 
możemy posadzić rośliny, dobrym rozwiązaniem 
jest umieszczenie doniczek z roślinami na 
parapecie. W zimie mogą to być parapety 
wewnątrz, zaś od wiosny do jesieni na zewnątrz 
budynku. Kwiaty sprawią, że ptaki i motyle będą 
do nich często zaglądały. W ten sposób możemy 
hodować m.in. stokrotki, cynie oraz fuksje, 
wysiewając je odpowiednio wcześniej do doniczek. 

A ponieważ nie ma nic lepszego od dobrego 
przykładu, z przyjemnością prezentujemy 
wzorcowe ogródki, zorganizowane w dwóch 
zaprzyjaźnionych placówkach oświatowych.

Zielone  
kąciki przyrody  
w Przedszkolu 
Publicznym nr 21  
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wraz ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie 
stopniowo ruszają prace w przedszkolnych 
zielonych kącikach przyrody. Dzieci wraz 
z nauczycielami rozpoczynają pracę w nich już od 
wczesnego przedwiośnia. Zajęcia te są powiązane 
tematycznie z zagadnieniami zdrowej żywności 
oraz stanowią doskonałą formę zagospodarowania 
przedszkolnego ogródka. Obserwacje rozwoju 
roślin rozpoczynają się od zasiania rzeżuchy 
i cebuli. Dzieci wyróżniają poszczególne jej 
części, dowiadują się o wartościach zdrowotnych 
rośliny i bacznie obserwują jej wzrost. Starsze 
dzieci mogą przekonać się, jak dużo pracy 
wymaga pielęgnacja roślin. Pomagają dorosłym 
w pikowaniu – rozsadzaniu roślin do małych 

Jeśli w Waszych szkołach 
lub przedszkolach również można 
spotkać takie niesamowite zielone 

miejsca, którymi chcielibyście 
się pochwalić, napiszcie do nas. 

Najpiękniejsze opisy oraz zdjęcia 
ogródków zostaną opublikowane.



skrzyń. Wśród hodowanych roślin można znaleźć 
m.in.  hiacynty, aksamitkę oraz zioła: miętę 
i bazylię. Na zapleczu każdego kącika czekają 
przygotowane do wysiewu na gruncie warzywa, 
takie jak marchewka, pietruszka, koperek, 
buraczki, a także różne kwiaty i zioła. Każda grupa 
przedszkolaków uczy się uprawy roślin na swojej 
grządce. Oczywiście w przygotowania poletek 
– przekopaniu ziemi – przychodzą z pomocą 
rodzice. Podopieczni przedszkola, czekając na 
cieplejsze dni, są gotowi do pracy. 
(zdjęcia Anna Siewierska, opracowanie Anna Siewierska  
i Maria Bęben)

Jak powstał 
piękny ogród 
w Przedszkolu nr 6 
w Świdniku
Budowę ogrodu dydaktycznego w naszym 
przedszkolu rozpoczęto 5 lat temu. W realizacji 
pomysłu z wielkim zaangażowaniem pomagali 
chętni rodzice, dziadkowie, zaprzyjaźniona 
architekt zieleni i właściciele sklepu ogrodniczego, 
a także pracownicy Nadleśnictwa Świdnik. Do dziś 
na terenie wokół placówki udało się założyć: 
Przedszkolny Punkt Edukacji Przyrodniczej (tablice 
edukacyjne, ścieżka dydaktyczna – tropy zwierząt, 
jesienna ekspozycja sztucznych grzybów), Stację 
METEO, Scenkę „Pod lipą” oraz karmniki i budki 
lęgowe dla ptaków. Ponadto, na terenie ogrodu 
zostały przygotowane rabaty kwiatowe, 
zasadzone krzewy, drzewka ozdobne 
i owocowe, wydzielono również miejsce na 
zioła i ulubione przez dzieci „warzywniki”. 
Obecnie w toku realizacji jest ekspozycja 
pasieki i  „Zielona Altanka”. 

Nasze przedszkolaki na co 
dzień obcują z przyrodą, 

nikt u nas nie depcze 
ogródków, nie zrywa 
kwiatów. Dzieci od 

najmłodszych lat bawią 
się i biegają między 
rabatami i grządkami. 
Maluszki obserwują, jak 

starszaki z pomocą nauczycieli 
sadzą i  pielęgnują warzywa 
i kwiaty. 

Przedszkolaki uwielbiają podlewać rośliny 
i oczywiście smakować dojrzałe owoce. Znają 
nazwy gatunkowe uprawianych roślin. Najbardziej 
lubią podjadać poziomki, truskawki i maliny. 
Z doświadczenia wiedzą, że jeżyny czerwone są 
jeszcze niedojrzałe. Nie dziwią ich białe porzeczki. 
Dzieci lubią też wąchać zioła – mówią, że niektóre 
pachną ładnie – inne brzydko. Często widzimy, jak 
przykucają wśród kwiatów i obserwują owady. 
Z pomocą nauczycieli dzieci dokonują pomiarów 
w Stacji METEO – umieją wyjaśnić zasadę działania 
zamieszczonych tam przyrządów: deszczomierzu, 
wiatrowskazu i termometru. Przedszkolaki 
rozróżniają również grzyby jadalne od 
trujących. Oczywiście najbardziej podobają 
im się muchomory (sztuczne eksponaty). 
Potrafią jednak wyjaśnić, dlaczego nie 
wolno ich zrywać. Dzieci także chętnie 
bawią się w odszukiwanie tropów zwierząt 
ukrytych w trawie (do tego służą im zagadki 
umieszczone na tablicach dydaktycznych). 
Jesienią przedszkolaki najchętniej grabią liście, 

a zimą dokarmiają ptaki w karmnikach.

W przedsięwzięciu budowy ogrodu, za swój 
największy sukces uważamy to, że – mimo wielu 
trudności – z szarego placu porośniętego gęstym, 
sterczącym żywopłotem udało nam się stworzyć 
piękny kolorowy ogródek, w którym wszyscy 
lubimy przebywać, bawić się i uczyć.   
(zdjęcia i opracowanie Urszula Frankiewicz, nauczyciel 
Przedszkola nr 6 w Świdniku)
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Rozmowa z Jackiem Bożkiem, 
prezesem i założycielem Klubu Gaja

M&a: Początki Klubu Gaja sięgają końca lat  
80-tych. skąd pomysł na taką inicjatywę? 
JB: Odpowiedź jest zawsze taka sama – są dwie 
przyczyny. Po pierwsze, chcieliśmy pomagać 
zwierzętom. Zwierzęta to jedyne istoty (nie licząc 
ludzi), z którymi możemy się skomunikować. 
Ekologia – to wszystko, co teraz robimy 
– przychodziło stopniowo, wraz ze zrozumieniem 
relacji w otaczającym nas świecie. Chcieliśmy 
pomóc dzikim zwierzętom, a bardzo często 
okazywało się, że z nimi nierozłącznie związana 
jest przyroda: las, rzeka… I jeszcze poszukiwanie 
wolności – to drugi powód. To były czasy komuny, 
więc ten moment, w którym już nie wystarczyło 
zajmowanie się sobą, trzeba było coś zrobić na 
zewnątrz. Istotny wpływ na powstanie klubu 
miały także spotkania z nauczycielami, którzy 
w jakiś sposób uruchamiali tę energię zrozumienia 
świata. I jeszcze kilka słów wyjaśnienia, jeśli 
chodzi o nazwę klubu – Gaja, czyli mama Ziemia, 
a klub, ponieważ spotykaliśmy się w osiedlowym 
klubie Piast, gdzie pod płaszczykiem ćwiczeń 
antystresowych knuliśmy przeciw komunie 
i na rzecz obrony przyrody.

M&a: Działania klubu obejmują ponad 
ćwierćwiecze (to również czas wielkich przemian 
w naszym kraju) – jak w tym czasie zmieniło się 
podejście Polaków do kwestii ochrony środowiska?
JB: To co powiem wcale nie zabrzmi dobrze, dlatego 
że na przełomie lat 80. i 90. było zdecydowanie lepsze 
nastawienie do szeroko pojętej ochrony środowiska 
niż teraz, czuć było taką dobrą energię. Obecnie jest 
więcej pieniędzy na ten cel, funkcjonują specjalne 
struktury – chociaż już przy okrągłym stole był 
„podstolik ekologiczny”. Jednak o ekologii i ochronie 
środowiska mówimy najczęściej w kontekście rozwoju 
gospodarczego. Ekologia stała się słowem wytrychem, 
częścią kultury, ekonomii, wszystkiego, jednak moim 
zdaniem na początku działań klubu ludzie to bardziej 
czuli. Dzisiaj pieniądz jest tak ważny, a sfera ekonomii 
i zysku jest tak dominująca, że wszystko inne schodzi 
na plan dalszy. Ekologia weszła do struktur, weszła 
do biznesu, ale nie uważam, żeby weszła tak głęboko 
do naszych głów i serc. Dużo o tym mówimy, ale gdy 
przyjrzymy się, jak żyjemy i jakie podejmujemy wybory, 
to różnie to bywa… Widać to w naszej relacji ze światem. 
Wiele osób nadal sądzi, że ekologia to wymysł i moda, 
a nie coś niezbędnego w zmieniającym się świecie.

Chodzi o to, 
żeby z dnia 
na dzień być 
lePszym 
CzłoWiekiem…
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M&a: Zakres działań klubu jest bardzo 
szeroki – zajmuje się on ochroną zwierząt, 
drzew i rzek. Jednak najbardziej zostali Państwo 
zapamiętani dzięki kampanii „Jeszcze żywy 
KArP”. w szczególny sposób utrwaliła się ona 
w świadomości społecznej. skąd pomysł  
na nią? Dlaczego jest ona tak ważna? 
JB: Dobrze, że w ogóle z czymkolwiek kojarzymy 
się Polakom. Trzeba wziąć przecież pod uwagę, 
że jesteśmy niewielką organizacją, z południa 
Polski, ze wsi. Więc jeśli ktokolwiek nas kojarzy,  
to i tak uważam, że to sukces. Kampania karpiowa 
towarzyszy nam od początku powstania Klubu 
Gaja, ale odsłona, która spowodowała, że ludzie 
ją dostrzegli, to była fachowo zrobiona kampania 
społeczna. Została ona zrealizowana niemal 
w całości pro bono - przez profesjonalne firmy, 
pomagające nam zupełnie bezinteresownie 
oraz z udziałem znanych osób, które włączyły 
się w te działania również dla samej idei. Także 
stacje telewizyjne wyemitowały nasze spoty 
bezpłatnie. Dzięki temu akcja mogła mieć tak 
szeroki zasięg. Gdybyśmy mieli zrobić to za 
pieniądze, kosztowałoby to miliony. Nam się udało 
pro bono, ale stało się tak dlatego, że kampania nie 
była agresywna, wręcz przeciwnie - była ładna, 
pomysłowa i mówiąca o głębokich rzeczach, ale 
w taki sposób, że ludzie to zauważyli. Większość 
reklam jest na takim poziomie, że ciarki chodzą po 
plecach. I nagle pojawia się w tej samej telewizji 
reklama, która porusza konkretny społeczny 
problem, mówi to w przyjemny i ciekawy sposób. Nic 
dziwnego, że mądry człowiek ją zauważył. Troszkę 
się nam udało i dziękuję tym wszystkim, którzy nam 
pomogli. Bo zabijanie karpia, noszenie go w foliowej 
torbie, jest barbarzyńskie i głupie. Koniec. 

M&a: Jak już wspominaliśmy – to tylko jedno 
z wielu działań, jakimi zajmuje się organizacja 

– co Pana zdaniem było największym sukcesem, 
a co największą porażką (jeśli taka była) w ciągu 
tych ponad 25 lat?
JB: Za największy sukces klubu uważam 
bez wątpienia trwanie w czasie i przestrzeni. 
Niepoddawanie się. To jest coś. I nie jest to łatwe. 
Poza tym zmiana świadomości ludzi w podejściu 
do zwierząt – do koni, do karpi – wiele rzeczy nam 
się udało. To nie jest zmiana dramatyczna, taka która 
wszystko wywróciła do góry nogami, ale zrobiła 
się pewna moda na ekologię i myślę, że mamy 
w tym jakiś udział. Oczywiście można powiedzieć, 
że konkretne zmiany prawne, które wprowadziliśmy, 
również mają ogromne znaczenie, jednak bez 
zmiany świadomości zwykłych ludzi, nie miałyby 
takiego przełożenia na realne życie, jak mają. Zatem 
to, co się klubowi Gaja udało, to pewna mądrość 

w widzeniu zmiany społecznej. Niestety, są rzeczy, 
które nam się nie udały – drzewa, których nie można 
było uratować, ludzie, którym nie udało się pomóc, 
wiele niespełnionych próśb o pomoc. To często 
powoduje frustrację. Powiem szczerze, ja czuję się 
sfrustrowany, bezradny widząc przemoc człowieka 
wobec przyrody. Mam także świadomość, że nawet 
jakbyśmy się mocno postawili, to i tak może z tego 
nic nie wyjść. 

M&a: Znaczna część działań Klubu Gaja to działania 
edukacyjne (kampanie społeczne, projekty). 
Dlaczego edukacja ekologiczna jest tak istotna?
JB: Ostatnio byłem na spotkaniu z Billem 
Draytonem (prezesem i założycielem globalnego 
stowarzyszenia przedsiębiorców społecznych 
Ashoka – red.). Powiedział on, iż świat 
niewyobrażalnie się zmienia i jeżeli teraz nie 
rozpoczniemy edukować młodych ludzi, to za 
10 lat będziemy w tym zmieniającym się świecie 
kompletnie pogubieni. Już za 10-15 lat. To dzieje się 
naprawdę bardzo szybko. Bez edukacji nie mamy 
szans. Nie tylko ekologicznej, choć ona dlatego jest 
szczególnie ważna, ponieważ pokazuje związki 
człowieka z czymś, od czego on jest zależny, czyli 
z przyrodą. Nam się wydaje, że jesteśmy panami 

Jacek Bożek – założyciel i prezes Klubu 
Gaja. Z zawodu społeczny innowator (social 
enterprenuer). Ekspert w dziedzinie działań 
społecznych w obszarze ochrony środowiska 
i zwierząt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego (2011). 
Zaangażowany w programy Klubu Gaja 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 
m.in. w Ogólnopolską Kampanię "Teraz wisła" 
(od 1994); programy edukacji ekologicznej 

„Zaadoptuj rzekę” (od 2005) i „Święto 
Drzewa” (od 2003). Twórca programu edukacji 
społecznej "Droga wojownika Gai". Prowadzi 
wykłady i warsztaty, w pracy wykorzystuje 
różne formy działań artystycznych 
(reżyseruje happeningi i spektakle). Posiada 
doświadczenie w pracy zespołów doradczych 
i opiniujących – w 2014 roku został zastępcą 
przewodniczącego Państwowej rady 
Ochrony Środowiska. Laureat licznych nagród 
indywidualnych i zbiorowych. współautor 
książek – m.in. „Antologii praw zwierząt” 
(1995), „Ekologia wyzwaniem XXI wieku” (2011), 

„O zmienianiu świata Droga wojowników Gai" 
(2013). Jego wielką pasją są góry.

więcej na temat działań Klubu Gaja na stronie 
www.klubgaja.pl



57MINILO & ANIEL A   nr 01/2015  [09]

Klub 
EkoEdukatora

świata – jednak dzieje się tak do momentu, 
w którym nam zabraknie benzyny w samochodzie 
i próbujemy się dodzwonić po pomoc, a telefon się 
nam rozładował. I nagle nie jesteśmy w stanie nic 
zrobić. Nie widzimy związków i dlatego konieczna 
jest zmiana. Bil Drayton mówi: musicie to zrobić 
teraz. Każdy może zmienić świat, tylko trzeba 
stworzyć mu taką możliwość. Nie zabijajcie 
w dzieciach ich naturalnej potrzeby zmieniania 
świata. Jeśli ta potrzeba zostanie unicestwiona, 
to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego edukacja – także 
ekologiczna – jest tak ważna.

M&a: Jak w takim razie robić to najlepiej? 
Proszę podpowiedzieć, jak dziś edukować młode 
pokolenie Polaków?
JB: Nie wiem, jak to robić najlepiej, ale odwołam 
się do doświadczeń Klubu Gaja. Po pierwsze 
musi być trochę wiedzy, a po drugie emocje, musi 
to być dotykalne. Edukacja nie może być tylko 
wirtualna, oparta jedynie na wiedzy, koniecznie 
jest również doświadczenie. Łatwiej nam jest 
wziąć młodych ludzi nad rzekę i do lasu, pokazać 
relacje zachodzące w przyrodzie. Kiedy np. mam 
zajęcia z młodymi ludźmi na temat wody zawsze 
robię takie doświadczenie – każę zamknąć oczy 
i wyobrazić sobie, skąd jest woda, którą masz 
w kranie. Skąd się bierze ten chleb, który jesz… 
Chcę, żeby młody człowiek uświadomił sobie, 
że ktoś na niego pracuje – albo człowiek, albo 
przyroda. Poczuł te związki… Młodym ludziom 
trzeba dać możliwość zrozumienia tego. Ktoś to 
dobrze podsumował, mówiąc, że kiedyś szło się 

do lasu, żeby bawić się w Indian i kowbojów, teraz 
nie idzie się do lasu w obawie przed kleszczami. 
Dawniej chodziło się nad rzekę, żeby popływać 
– teraz nie wchodzimy zbyt głęboko, ponieważ 
boimy się utonąć. To niesamowicie się zmienia. 
Właśnie o tym mówi książka Ostatnie dziecko lasu 
(Richard Louv, Ostatnie dziecko lasu, Wydawnictwo 
Relacja, Warszawa 2014 – red.). Jeżeli teraz nie 
pokażemy dzieciom, że las jest ważny, to kiedy 
będą w naszym wieku, nie będą umiały bronić tego 
lasu. Bronimy wartości, w których nas wychowano. 
Jeżeli nie nauczymy dzieci, że należy szanować 

zwierzęta, ludzi 
i las, to nie będą 
one dla nich 
ważne. W moim 
przekonaniu książka 
ta jest przełomowa 
i ja się z nią w pełni 
zgadzam.

M&a: Jak 
zatem zachęcać 
dzieci do takich 
ekologicznych 
działań? Jak 
angażować 

– np. w działania 
w ramach 
wolontariatu?
JB: Niestety, 
trudno. Tutaj także 
najważniejsze 
są emocje. My 
Polacy mamy taką 
skłonność, żeby 

coś robić, zaangażować się, a potem się cofnąć. 
Wolontariat jest długofalowy, więc ten ktoś musi 
poczuć, że daje mu on coś, co go buduje, coś 
dodatkowego. Nie może podejmować działania 
z musu, lecz z ze szczerej chęci – konieczna jest 
pasja. Jeżeli powiemy młodemu człowiekowi: 
przyjdź pomóc naszym koniom, to nie przekonamy go. 
Ale jeśli zaproponujemy: przyjdź, pojeździsz konno, 
dotkniesz konia…, pokażemy mu to, będzie chciał 
spróbować, a potem sam zobaczy, że przy koniu 
jest dużo pracy. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni 
do łatwych i szybkich przyjemności – taka jest 
wirtualna rzeczywistość. W realu nie jest to 
takie proste… Nauczenie tego dzieci jest coraz 
trudniejsze – to zależy, co wyniosły z domu i czy 
nauczyły się szacunku do pracy. Trzeba zachęcić 
dzieci do pracy. Aby pokroić chleb, porąbać drewno 
konieczne jest posiadanie umiejętności, których 
trzeba się nauczyć. Musi być mistrz i uczeń. Jeżeli 
chodzi o ekologię ciężko jej uczyć nie wchodząc 
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do lasu. Niestety, zbiurokratyzowanie edukacji 
powoduje, że nauczycielom brak czasu. Konieczne 
jest stworzenie takiego systemu, który nie zabija 
empatii i wrażliwości. 

M&a: Jest Pan liderem organizacji, realizującej 
wiele działań na rzecz ochrony przyrody. A jak na 
co dzień dba Pan o otoczenie wokół siebie?
JB: Segregowanie odpadów jest u nas we wsi już 
normą. Nikt nie podważa zasadności segregacji. 
Trzeba segregować i już. Jeżeli o mnie chodzi, 
to przede wszystkim staram się świadomie 
wybierać. Coraz bardziej uważam, że jeśli mamy 
żyć ekologicznie, to ważna jest miłość do ludzi, 
empatia. Im bardziej będziemy empatyczni 
i będziemy zauważać, że ludzie wokół nas cierpią, 
że życie jest skomplikowane, i będziemy starali się 
im jakoś pomóc, tym bardziej będziemy ekologiczni. 
Ludzie będą dla siebie mili, będą uśmiechali się 
do siebie, dbali o swoje dzieci, partnerów, zwierzęta, 
przyrodę. Nagle ta typowo rozumiana ekologia 
schodzi na plan dalszy, bo rozumiemy świat jako 
system połączonych naczyń. Kiedy uśmiechnę się 
do drugiego człowieka i on się do mnie uśmiechnie, 
to już jest lepiej. I dlatego nie chodzi tylko 
o segregowanie, lecz o to, żeby z dnia na dzień być 
lepszym człowiekiem. 
W naszych działaniach pracujemy nad tym, aby 
dzieci były dobrymi ludźmi, a dobry człowiek dużo 
rzeczy zobaczy i wiele spraw będzie próbował 
zrozumieć.

M&a: Jest Pan również znany ze swego 
zamiłowania do gór. skąd wzięła się ta pasja?
JB: Bez gór nie wyobrażam sobie życia. 
Ktoś ostatnio zapytał, jakie mam hobby. 
Odpowiedziałem – w kolejności hierarchicznej 
– że joga, góry, piłka nożna. Góry – po pierwsze 
– bo jestem góralem z dziada pradziada i wydaje 
mi się, że to jest genetycznie uwarunkowane. 

Poza tym dla mnie w górach dzieją się dwie 
rzeczy – jestem bliżej Boga i przyrody. I muszę się 
zmęczyć, żeby być bliżej Boga i przyrody. Każda 
część mojego ciała działa – muszę iść, więc się 
męczę; czuję, że ciało jest ułomne, że nie jestem 
takim silnym człowiekiem, jak mi się wydaje. Taki 
starszy zmęczony gość. Staję na tej górze i myślę. 
Trzeba wejść na górę, żeby się zmierzyć z tym, 
co zostawiliśmy na dole. Im wyższe góry, tym 
większy szacunek, ponieważ góry pokazują, jaki 
jesteś marny i jakie jest twoje miejsce w szeregu.

M&a: Na zakończenie proszę powiedzieć, jakie 
przesłanie ma Pan dla naszych czytelników?
JB: Życzę wszystkim odwagi i konsekwencji, 
bo to są rzeczy w życiu niezbędne, aby cokolwiek 
głębszego i sensowniejszego zrobić. Nie można bać 
się swoich potrzeb, tego, że cię nie zrozumieją. 
Trzeba też być bardzo rozsądnym i nie wkładać ręki 
między drzwi, bo to nie jest odwaga. Trzeba 
przekraczać własne słabości. Nie ma przepraszam. 
Nie musicie być ekologami, bądźcie dobrymi ludźmi 
i naprawdę zrobicie dla świata dużo dobrego.  

Fotografie w artykule – Klub Gaja



Kampanie 
informacyjno-eduKacyjne  
w gminach
Od 13 lat systematycznie prowadzimy kompleksowe kampanie informacyjno 

-edukacyjne, które trafiają do coraz większej liczby mieszkańców gmin.

•  Podnosimy świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki 
odpadami

•  Kształcimy dzieci i młodzież w zakresie: świadomej konsumpcji, upcyklingu, 
sposobów oszczędzania wody i energii, gospodarki wodnej, prawidłowej 
segregacji odpadów

•  Szkolimy pracowników oświatowych, w jaki sposób prowadzić efektywnie 
zajęcia dotyczące ochrony środowiska

•  Przygotowujemy konkursy tematyczne, testy wiedzy dla najmłodszych 
mieszkańców gmin

•  Opracowujemy merytorycznie oraz graficznie materiały informacyjne 
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminach

•  Tworzymy stoiska informacyjno-edukacyjne na imprezach masowych  
(np. festynach)

•  Opracowujemy scenariusze audycji radiowych, telewizyjnych, artykuły prasowe

Profesjonalizm i rzetelność naszych 
pracowników doceniło już wiele gmin, a przede 
wszystkim ich najmłodsi mieszkańcy!

kontakt: Artur Brodzik, tel. 519 184 375 mmconsulting.waw.pl




