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O ddychamy powietrzem, pijemy wodę, surowce czerpiemy z ziemi… czyli to, co nas otacza, 
znajduje się również w nas. Czy wystarczająco dbamy o to, aby elementy, dzięki którym 
żyjemy, były jak najlepszej jakości? Zanieczyszczenia środowiska to temat przewodni 

tego numeru MiniLO&Aniela. Chcielibyśmy jednak, aby pozostał on na dłużej w świadomości 
każdego z nas – użytkownika zasobów Ziemi. Postanowiliśmy przyjrzeć się zanieczyszczeniom, 
ich podziałowi, występowaniu oraz możliwościom zapobiegania. Dla najmłodszych zamieściliśmy 
wiele przystępnych informacji wraz z ekologicznymi rebusami. 

W dziale Ekoedukacja dla starszych Czytelników między innymi odpowiedź na pytanie, skąd 
wiemy, czy w Polsce jest czyste powietrze? Ponadto o roli roślin w ochronie środowiska dowiemy 
się z wywiadu, którego udzielił nam dr Arkadiusz Przybysz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Nauczyciele, w dziale Klub Ekoedukatora, po raz kolejny znajdą doświadczenia Świetlika oraz 
scenariusz do wykorzystania na lekcjach. Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zapisani do klubu, 
zapraszamy na stronę www.ekoedukator.pl po więcej materiałów. 

Na zeszłoroczny konkurs „Kartka z kalendarza” otrzymaliśmy wiele prac. W nagrodę 
postanowiliśmy wykorzystać niektóre z nich w ekologicznym kalendarzu, który jest dodatkiem 
do tego numeru czasopisma. Pamiętajmy… Światowy Dzień Środowiska już 5 czerwca. 
Zastanówcie się, co możecie zrobić, aby go uczcić. Na wszystkie pomysły czekamy pod adresem: 
redakcja@mmconsulting.waw.pl, jak zawsze najciekawsze – nagrodzimy.
Dbajmy o otaczający nas świat, a i my będziemy mogli cieszyć się zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem przez następne lata…

Z wiosennymi pozdrowieniami,
Agnieszka Karpińska

redaktor naczelny MiniLO&Aniela

P.S. Drukujemy na papierze z recyklingu.
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Skąd Się biorą 
zanieczyszczenia 
środowiska?
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Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, 
który wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi 

oraz rozwojem przemysłu ciągle się pogłębia. Może 
być ono powodowane przez źródła naturalne lub 

sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka. 
Skąd się biorą zanieczyszczenia środowiska? Jakie są 
ich źródła? MiniLO i Aniela postanowili to sprawdzić!

ZaniecZysZcZenia 
wody
Naturalne: 
●  Zasolenie
●  Wypłukiwanie 
●  Rozwój organizmów wodnych 

Sztuczne: 
●  Ścieki komunalne 
●  Ścieki przemysłowe
●  Nawożenie pól 
●  Przemysł wydobywczy 
●  Transport wodny i lotniczy
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ZaniecZysZcZenia 
powietrza
Naturalne: 
●  Wulkany 
●  Pożary 
●  Wywiewanie gleb 
●  Rozkład materii organicznej

Sztuczne: 
●  Spalanie paliwa
● Kominy w domach 
● Kominy w fabrykach 
● Ścierany asfalt/opony 
● Składowanie i utylizacja śmieci
● Środki ochrony roślin
● Hutnictwo

ZaniecZysZcZenia 
gleby 
Sztuczne: 
●  Ścieki przemysłowe
●  Pyły przemysłowe
●  Wody kopalniane 
●  Transport lądowy 
●  Sypanie soli na drogi w zimę  

 MP

ŹRÓDŁA:
•  www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/zanieczyszczenia-

srodowiska-sposob-na-katastrofe,11029.html
•  www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/

stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/zanieczyszczenia_powietrza
•  www.pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9brodowiska
•  www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/zanieczyszczenie-srodowiska-

przyrodniczego;4000237.html
•  www.zanieczyszczeniegleby.wiedza.radom.pl/rodzaje-

zanieczyszczen.php
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Pobudka! 
Tu wiosna!
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Pomimo że w niektórych miejscach zalega jeszcze śnieg, widać już coraz 
więcej oznak wiosny. Zwierzęta, które zapadły w sen zimowy, budzą się 

wraz z pierwszymi sygnałami wiosny. Nasi bohaterowie MiniLO i Aniela 
sprawdzili, które z leśnych zwierząt przesypiają zimę, jak długo trwa ich 

sen i gdzie spędzają tę mroźną porę roku.

Niedźwiedź brunatny
(łac. Ursus arctos)

Sen zimowy niedźwiedzi może trwać 
od października do maja, w regionach, 
gdzie zima jest najcięższa. W Tatrach 
niedźwiedzie śpią od początku grudnia 
do końca marca. Schronienie znajdują 
w pieczarach, zaroślach lub wykrotach. 
W swojej kryjówce zwanej gawrą zimują 
długo, od czasu do czasu budząc się, 

aby uzupełnić pożywienie. 
Zimą niedźwiedź traci 

na wadze nawet 
do 200 kg!

Popielica
(łac. Glis glis)

Ten mały gryzoń zapada w sen zimowy 
już późnym latem, a budzi się dopiero 
w marcu. Popielice zakopują się w ziemi 
nawet na głębokość 50 cm. Często 
wykorzystują okolice 
śródleśnych budynków, 
zakopując się w ich 
fundamentach lub 
pod klepiskami.

MINILO & ANIEL A   nr 01/2016  [13]

GAWrA

JASkiniA

kLEPiSko

norA



Świstak tatrzański 
(łac. Marmota marmota latirostris)

Świstak tatrzański przesypia około 215 dni w ciągu roku. 
Jego sen trwa od początku października nawet do maja 
następnego roku. W ciągu snu zimowego świstak budzi się 
co 2-3 tygodnie. Podczas letniej aktywności  buduje norę, 
w której spędza czas snu zimowego.

Jeż (łac. Erinaceidae)

Ten kolczasty zwierzak zapada w sen zimowy w listopadzie. 
Budzi się w lutym następnego roku. Jeże ten mroźny 
okres spędzają pod grubą warstwą opadłych z drzew liści, 
co pozwala im przetrwać ujemne temperatury.

Borsuk (łac. Meles)

Borsuki zapadają w sen zimowy na przełomie listopada 
i grudnia. Wcześniej zbierają suche liście, trawę i mech, 
którymi wykładają i zabezpieczają nory. Pod koniec zimy 
głodne borsuki często się budzą i wybierają się na krótkie 
przechadzki w poszukiwaniu pokarmu.

Nietoperz  
(łac. Chiroptera)

Nietoperze zapadają w sen 
zimowy wraz z nadejściem 
pierwszych przymrozków. Ich 
zimowymi schronieniami są 
zazwyczaj różnego rodzaju 
podziemia, jaskinie, opuszczone 
budynki czy piwnice. Co jakiś 
czas nietoperze budzą się, 
aby napić się wody, załatwić 
potrzeby fizjologiczne lub 
zmienić miejsce pobytu.

Suseł (łac. Spermophilus)

Jeśli ktoś bardzo długo śpi, mówi się, że śpi jak suseł. Nie 
bez przyczyny! Suseł zapada w sen zimowy już 
w październiku, a budzi się dopiero w marcu. Susły zimują 
samotnie, każdy w oddzielnej norze, zabudowanej ziemią 
i utkanej sianem.  MP

ŹRÓDŁA:
•  www.zwierzosfera.pl/jakie-zwierzaki-zasypiaja-na-zime-sen-zimowy-czy-hibernacja/
•  www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/lesne-spiochy-i-niespiochy
•  www.bocian.org.pl/pilchowate/popielica
•  www.dinoanimals.pl/zwierzeta/borsuk-wszystkozerne-stworzenie/8

Koszatka (łac. Dryomys)

Sen zimowy koszatki trwa zazwyczaj od października 
do kwietnia. Koszatka schronienie znajduje w dziuplach 
pod korzeniami starych drzew. Przed zapadnięciem 
w sen zimowy koszatka gromadzi zapasy, które zjada 
po przebudzeniu się na wiosnę.



Rozwiąż
EkoRebus
Odgadnij hasło, którego 
wyjaśnienie znajduje się 

niżej.

OP + 

RDEON

Dla najmłodszych

Hasło: To opakowanie wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których 
nie można rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod 
mechanicznych. Najczęściej opakowanie wielomateriałowe kojarzone jest z kartonem 
mleka lub soku.

HASłO

+ IA + 

NA OSŁO

+ ELO + 

AC

+ IA + 

SOŚ

+ WE

Odpowiedź: OPAKOWANIE WIELOMATERIAłOWE
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Z osia mieszkała w jednym z dużych miast, 
w którym pełno było ulic, samochodów     

i supermarketów. Była mądrą i grzeczną 
drugoklasistką, dobrze się uczyła, ale dużo 
chorowała. A to jakieś przeziębienie, a to ból 
brzucha, i tak w kółko. Bardzo to martwiło 
dziewczynkę, bo miała plan, aby od trzeciej klasy 
zapisać się do popularnego w szkole zespołu 
tanecznego. Rodzice obawiali się, że wówczas 
będzie jeszcze częściej chorować. 
Zosia była nieszczęśliwa. Nie dość, że taniec był 
jej marzeniem, to jeszcze ta Amanda, która już 
od pierwszej klasy chodziła do zespołu. A Zosi 
dokuczała, mówiła, że się nie nadaje, że jest za 
chuda i zbyt słaba.
Wokół Amandy kręcił się tłum koleżanek. 
Przynosiła codziennie wór słodyczy, 
przechwalając się, że stać ją na wykupienie 
wszystkich smakołyków ze sklepu obok szkoły. 
Niby dzieliła się nimi z koleżankami, ale tak 
naprawdę wybierała, komu dać, a komu zrobić 
przykrość, odmawiając.
A mama Zosi nie dawała dziewczynce pieniędzy 
na takie zakupy. I jeszcze często musiała 
zwalniać ją z lekcji z powodu bólu brzucha. 
Liczne nieobecności nie pomagały w znalezieniu 
przyjaciółek ani nawet koleżanek, dlatego czuła 
się samotna.

W wakacje mama wysłała ją do wujka Rysia, 
który mieszkał w górach. Mama mówiła, że 

w zdrowym i pięknym miejscu Zosia się wzmocni. 
Tata twierdził, że wujek to dziwak.

–  Psycholog – prychał – a zamiast zajmować 
się ludźmi, częściej rozmawia ze zwierzętami. 
Ekolog – dodawał z dziwną miną, jakby to 
słowo oznaczało kogoś złego. A przecież pani 
w szkole mówiła, że ekolog to ktoś dobry, kto 
kocha przyrodę.

Zosia bardzo lubiła wujka. Czuła się u niego 
jak w jakimś zaczarowanym miejscu: na 
horyzoncie żadnych wieżowców, tylko góry, 
las, a przez kuchenne okno do środka ciekawie 
zerkały słoneczniki. Oprócz wujka witała ją 
zawsze serdecznie Ura, suczka przygarnięta ze 
schroniska.
Można się tu było bawić w szałasie czy 
drewnianym domku na czereśni. Wszystko to 
zbudował wujek. Wiele rzeczy robił sam. Chleba 
nie kupował w sklepie, tylko piekł, miętę na 
herbatę zrywał z grządki, a dżem był z porzeczek 
i jeżyn rosnących obok domu. Chodzili do 
lasu, słuchali różnych odgłosów, rozpoznawali 
tropy zwierząt i podziwiali widoki, wędrując 
górskimi szlakami. Znaleźli nawet prześliczny 
kokon ważki, który wyglądał jak przezroczysta 
broszka. A wieczorami wujek rozpalał ognisko 
i opowiadał o przygodach ze zwierzętami lub 
po prostu siedzieli i wpatrywali się w ogień. 
Nie sposób było się u niego nudzić. Wszystko 
było takie ciekawe i inne niż w mieście. I Zosia, 
kochająca taniec, mogła tu tańczyć boso, na łące, 

Motylek 
EKOBAJKA 

Sylwia Jakubiec 



11MINILO & ANIEL A   nr 01/2016  [13]

Dla najmłodszych

naśladując kolorowe motyle albo ważki wirujące 
nad oczkiem wodnym.
Tęskniła jedynie trochę za chipsami, frytkami 
albo chociaż jakimś batonikiem. W mieście 
wystarczyło, że wyszła z domu, a każdy 
sklep zachęcał do takich zakupów. Tutaj do 
najbliższego miasteczka było daleko, trzeba by 
jechać na rowerze, a poza tym wujek nie kupował 
takich smakołyków.
Ale najbardziej brakowało jej czegoś słodkiego 
do picia. Próbowała co jakiś czas poruszyć serce 
wujka i wybłagać, żeby pojechał kupić jej któryś 
z ulubionych napojów.

–  Wujku, chce mi się pić. 
–  To weź sobie ten kubek z namalowanym 

motylem i napij się wody źródlanej – 
zaproponował wujek. – Tej, która stoi 
w szklanych butelkach.

Dzień wcześniej wujek pokazał dziewczynce 
źródełko bijące na polanie. Było to przepiękne 
miejsce, wręcz tajemnicze. Zaprowadziła ich 
do niego Ura. Znała drogę na pamięć. Tak 
radośnie szczekała przy źródełku, jakby chciała 
powiedzieć: „Pijcie! Dobre!”

–  Wody? – wzdrygnęła się. – A nie możemy 
pojechać do sklepu po colę albo fantę? 

–  Wody – przytaknął serdecznie, ale stanowczo 
wujek. Popatrzył na dziewczynkę, uśmiechnął 
się zagadkowo i dodał: – Zdradzę ci sekret. 
Ten kubek pomaga odróżnić to, co zdrowe, 
na przykład woda albo świeże soki, od tego, 
co nam szkodzi. Jak nalejesz wody, motyl 
sfrunie z kubeczka i zacznie tańczyć. A jak coś 
niezdrowego, to motyl zniknie. Ale pamiętaj, to 
tajemnica. I nie każdy może to zobaczyć. Widzą 
to tylko ci, którzy są bardzo uważni. A teraz 
wracam do pracy – odwrócił się i skupił na 
pieleniu grządki.

–  Tańczący motyl sfruwający z kubka? – 
zamruczała oburzona dziewczynka, wracając do 
kuchni. – Nie jestem już dzidziusiem. Nie wierzę.

Przetrząsnęła plecak w poszukiwaniu 
resztek jakiegoś napoju, który mógł zostać                 
z podróży. Znalazła buteleczkę coli. Niestety, 
pustą. I nagle przyszedł jej do głowy pewien 
pomysł. „Może jednak sprawdzić, czy wujek 

mówi prawdę, czy kłamie?” Szybko wytrząsnęła 
do kubka, o którym mówił wujek, kilka kropli 
coli, które pozostały na dnie butelki.                            
I... przetarła oczy ze zdziwienia, wydawało jej się, 
że motyl na kubku zaczyna znikać.

–  O rany! – krzyknęła zaskoczona dziewczynka.
Wlała więc szybko źródlanej wody, a wtedy motyl 
znów stał się dobrze widoczny, zaś po chwili 
usłyszała trzepot skrzydełek, bo motyl sfrunął 
z kubka i zaczął wirować w kuchni.

–  Wujek nie kłamał!
Chciała pobiec do ogródka i powiedzieć wujkowi, 
że to naprawdę magiczny kubek, ale pomyślała, 
że on to przecież wie. A poza tym, kiedy 
odstawiła pusty kubek na półkę, znów wyglądał 
jak wcześniej, jakby nic się nie wydarzyło. 
Widniał na nim kolorowy, ale nieruchomy motyl, 
po prostu zwyczajny obrazek.

Wakacje u wujka upłynęły szybciej, niż 
dziewczynka myślała. A w dzień wyjazdu wujek 
wręczył jej kubek z motylem, mówiąc:

–  Nie powiedziałem ci o czymś jeszcze. On potrafi 
spełniać marzenia. Trzeba go tylko napełniać 
właściwymi napojami, sama już wiesz jakimi... 
Ale jest jeden niezbędny warunek, trzeba to 
robić regularnie! 

W domu odstawiła kubek na bok i szybko o nim 
zapomniała, bo przecież zaczęła się trzecia 
klasa. Kto by nosił do szkoły jakiś dziwny kubek 
i pił z niego, jeśli można zabrać plastikową 
butelkę z jakimś słodzonym, kolorowym 
napojem. Poza tym głowę miała zaprzątniętą 
innymi problemami. Chciała się zapisać do 
wymarzonego zespołu, a wciąż bolał ją ten 
brzuch i szybko się męczyła. I jak tu ćwiczyć? 
A pani powiedziała, że trzeba zgłosić się do końca 
września i przejść eliminacje. „To tylko miesiąc! 
I to niecały!”

–  Jeszcze mi cię zabiorą do szpitala, kochanie 
– przekonywała ze smutną miną mama, 
tłumacząc brak zgody na zapisanie się do kółka.

Zosia szlochając wybiegła do swojego pokoju. 
Płakała tak rozpaczliwie, jakby zależało od 
tego całe jej życie... I może zależało, bo przecież 
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kochała taniec, nawet mama mówiła, że tańczy 
jak motyl na łące. „To dlaczego nie może się 
zapisać? I jeszcze ta Amanda, będzie się znów 
wywyższać.”
Nagle oczyma pełnymi łez dostrzegła stojący 
na półce kubek od wujka. „Naprawdę spełnia 
marzenia?” Nie miała już nic do stracenia. 
Pobiegła do kuchni i nalała do niego wody.
Motyl zerwał się z kubka i wykonał przed Zosią 
kilka piruetów. Zmęczona płaczem, zasnęła pełna 
nadziei, ale i niepewności, bo wujek nie wyjaśnił, 
jak długo trzeba korzystać z kubka...

Pierwsze dni były trudne, czysta woda, 
niekolorowa, bez cukru, kompletnie jej nie 
smakowała. Ale ponieważ Zosia bardzo chciała 
należeć do kółka, postanowiła nie rezygnować. 
Zaczęła też prosić mamę, żeby wyciskała jej soki 
marchewkowe albo jabłkowe.

–  Kochanie, zauważyłeś zmianę u naszej 
Zosi? Stała się taka rozsądna – pochwaliła 
córkę mama, patrząc na tatę, który też 
z niedowierzaniem kręcił głową. – Nie poznaję 
jej. Od tygodnia nie prosiła mnie o kupienie coli. 
I mam wrażenie, że chyba lepiej się czuje.

Któregoś dnia, gdy znów napiła się z kubka, 
motyl jakby zachęcał ją do wspólnego tańca. 
Zaczęła kręcić się jak on, podskakiwać, unosić się 
na palcach, wyginać i wymyślać przeróżne figury 
z ułożenia rąk… W ogóle nie czuła się zmęczona.
Postanowiła więc systematycznie ćwiczyć i pić 
zdrowe napoje. Przelewała nawet wodę z  kubka 
do szklanej buteleczki, zamiast kupować napoje 
w sklepie. Oczywiście natychmiast zauważyła 
to Amanda, która tylko czekała na okazję, by jej 
dokuczyć:

–  O, widzę, że niedobrze u ciebie, jeśli musisz pić 
wodę.

–  Nieprawda, piję wodę, bo to teraz modne! 
Nie wiedziałaś? – rzuciła odważnie Zosia, 
wywołując na twarzy Amandy zawstydzenie. 
Bo Amanda zawsze chciała być modna, tak 

zdobywała koleżanki. A tu ktoś taki jak Zosia 
mówi jej o czymś, o czym ona nie ma pojęcia.

Złośliwości Amandy nagle nie robiły już na Zosi 
wrażenia. Teraz najważniejsze dla niej było to, 
że nie męczyła się tak szybko, przestał ją boleć 
brzuch i mogła tańczyć...

Któregoś dnia mama wróciła wcześniej 
z pracy. Zobaczyła taniec Zosi i łzy wzruszenia 
popłynęły jej po policzku. Ciężko westchnęła, 
przypominając sobie marzenie córki, i oznajmiła:

–  Dobrze, córeczko, zrobimy tak: pójdziemy do 
pani doktor, powtórzymy badania i jeśli wyniki 
się poprawiły, podpiszę zgodę na eliminacje do 
zespołu. Na razie chociaż tak na próbę, zgoda?
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Pani doktor nałożyła okulary 
i z niedowierzaniem patrzyła na bardzo dobre 
wyniki badań. Po raz trzeci spytała więc małą 
pacjentkę:

–  Na pewno brzuszek już cię nie boli?
–  Naprawdę, pani doktor, jest super! – W głosie 

Zosi brzmiała taka pewność, jakby brzuch nigdy 
jej nie bolał, jakby było to tylko złym snem, 
z którego właśnie się przebudziła.

–  A czy jest coś, o czym nie wiem? – badawczo 
spojrzała na dziewczynkę lekarka.

Zosia już miała powiedzieć o magicznym 
kubeczku, który spełnia marzenia, ale 
w ostatniej chwili ugryzła się w język.

–  No tak, chyba się zmieniło. Nie piję już słodkich 
i gazowanych napojów ze sklepu, tylko wodę lub 
soki zrobione przez mamę.

–  Ma pani naprawdę mądrą córkę. Myślę, że 
nie mam tu już nic do roboty. Sama znalazła 
najlepsze dla siebie lekarstwo – powiedziała 

pani doktor, a  na pożegnanie dodała: – 
Powinna zapisać się do zespołu. Wręcz 

wyjdzie jej to na zdrowie.

I tak się stało. Zosia pomyślnie 
przeszła eliminacje. 

Zatańczyła tak pięknie, 
że nawet Amanda 

zagryzała wargi 
z zazdrości. 

A tańcząc... 
tańcząc… 

Zosia 

myślała o motylach na łące w domu wujka Rysia. 
Była w tych chwilach takim pięknym motylem. 
Albo ważką.

Niestety, pewnego dnia, kubek spadł i potłukł się. 
Załamana dziewczynka zadzwoniła do wujka, 
tym bardziej, że jej zespół miał niedługo wziąć 
udział w ważnym konkursie.

– Wujku, potłukł mi się twój zaczarowany 
kubeczek – szlochała.

– Zaczarowany? – zdziwionym głosem zapytał 
wujek, jakby nie pamiętał, co mówił w wakacje.

– No ten z motylem, przecież sam mi mówiłeś. On 
naprawdę spełniał życzenia, kiedy piło się z niego 
zdrowe napoje.

– A, ten… – wujkowi wreszcie przypomniała 
się tamta rozmowa i prezent, jaki wręczył 
dziewczynce na pożegnanie. – Kochana Zosiu, 
posłuchaj, co ci powiem: pij zdrowe napoje, 
a każdy kubek stanie się czarodziejski. 

– Czyli zamiast kubka z motylkiem może być jakiś 
inny?

– Dokładnie. Jaki tylko sobie wymarzysz – 
odpowiedział. – Zresztą, każdy z nas może być 
takim zaczarowanym naczyniem.
Słowa wujka brzmiały dziwnie i trochę 
niezrozumiale, ale tym razem postanowiła 
uwierzyć w nie od razu i nie marnować czasu. 
Miała przecież jeszcze dużo innych marzeń.
Zaczęła od zaproszenia swoich koleżanek 
z zespołu. Na wszelki wypadek kupiła jednak 
odpowiednią ilość kubeczków z narysowanymi 
różnymi motylami i wraz z mamą poczęstowały 
gości świeżo wyciśniętym sokiem marchewkowo-

-pomarańczowym. Tak im zasmakował, że 
częściej zaczęły przychodzić do Zosi. Z kilkoma 
nawet się zaprzyjaźniła. Nie miała jednak odwagi 
zapytać, czy widziały tańczące motyle. Pamiętała 
słowa wujka, że każdy sam musi to dostrzec 
i przede wszystkim zrozumieć, co dla niego jest 
najzdrowsze i najwłaściwsze. A wtedy i marzenia 
się spełniają.  
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Poznajcie  
Puca, Bursztyna i ich gości…

Kolejną pozycją w naszym nowym dziale poświęconym 
lekturom szkolnym jest powieść Jana Grabowskiego 
o przygodach podwórzowych psów. Zapraszamy do 

zapoznania się ze streszczeniem przygód czworonogów 
oraz całą lekturą.

Dla najmłodszych

B ohaterami lektury ,,Puc, Bursztyn i goście” 
są dwa psocące, podwórzowe psy – Puc 

i Bursztyn. Pewnego dnia odwiedza ich dwóch 
kolegów z miasta – Tiuzdej i Mikado, wraz 
z właścicielką – panną Agatą. Tiuzdej to tchórzliwy 
piesek rasy angielskiej, natomiast Mikado 

– odważny pies, rasy japońskiej. Ciekawski Mikado 
chętnie bierze udział w podwórkowych zabawach 
i spotkaniach psów, w przeciwieństwie do jego 
przyjaciela – mocno przywiązanego do swojej pani 
Tiuzdeja.

W dniu powrotu gości do domów 
właścicielka Puca 

i Bursztyna 
– Krysia, prosi 

pannę Agatę, żeby Mikado, który zdążył się już 
przywiązać do niej oraz Puca i Bursztyna, mógł 
zostać na wsi. Ta się jednak nie zgadza. Przebiegły 
Mikado w ostatniej chwili wybiega z ruszającego do 
domu pociągu i zostaje na wsi z nową właścicielką.

Z czym kojarzą Ci się imiona Tiuzdej i Mikado? Czy 
umiesz je powiązać z krajami, z których pochodzą 
ich rasy?  PS

Tiuzdej [z ang. Tuesday – wtorek]

Mikado [z jap. – cesarz]
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Wykreślanka:
Wykreśl z diagramu podane 

wyrazy. Jedna litera może być 
wykorzystana wielokrotnie, 

a wyrazy mogą być też czytane 
od tyłu. Z pozostałych liter 
odczytaj hasło i ułóż zdanie 

z jego wykorzystaniem.

bUrSzTyn AGATA

TiUzdEJ
MikAdo

krySiA

PUC

dWorzEc

PociąG

GoŚĆ
zAbAWA

MoTyL

P J G ą I C o P

r E K r Y S I A

o d A K I M C Z

Y Z P U C E A J

b U r S Z T Y N

U I A r A C I E

d T o G o Ś Ć L

A W A M o T Y L

d E A W A b A Z

HASłO

ZdANIE: 

bUdA
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Stęskniliście się już za wiosną? MiniLO&Aniela marzą o dłuższych 
i cieplejszych dniach. Te zapewne już niedługo nastaną. Zanim 
jednak nadejdą, spróbujcie wprowadzić trochę recyklingowej 
wiosny w swoich domach. MiniLO&Aniela właśnie tak zrobili 

– przygotowali kolorowe wazoniki ze słoików i odświeżyli wygląd 
doniczek z kwiatami. Takie dekoracje już teraz wprowadzą trochę 

wiosny i radości w Waszych pokojach.

Wiosenne
gadżety z recyklingu

Odświeżone doniczki 

Potrzebne będą: 
kamyki, sznurek, guziczki, muszelki, 
tasiemki, koraliki

MiniLO i Aniela wykorzystali do ozdoby 
doniczek kolorowe kamyczki, kawałek 
sznurka i guziczek, które przymocowali 
klejem. 

Drobne, proste zmiany, a doniczka 
wygląda inaczej – bardziej kolorowo 
i radośnie.

Możecie ozdobić swoje doniczki, jak 
tylko podpowiada Wam wyobraźnia lub 
tak, by pasowały do wystroju Waszego 
pokoju. Doniczki idealnie nadadzą 
się do zasadzenia w nich pierwszych 
wiosennych kwiatów. Możecie zasadzić 
w nich krokusy, żonkile lub hiacynty.



Kolorowe wazoniki 

Potrzebne będą: 
słoiki różnej wielkości, farby, różne kolory 
(najlepiej akrylowe lub resztki farb, które 
zostały z malowania mieszkania), koronki, 
sznureczki, tasiemki, kolorowe guziczki, 
koraliki, przypinki, kolorowy lub ozdobny 
papier (także klejący), klej, nożyczki

Wersja I:
Słoneczny słoiczek na drobiazgi

Słoiki malujemy farbą na żółty kolor. 
Po wyschnięciu nakładamy drugą 
warstwę farby. Gdy słoiczek wyschnie, 
na dole owijamy go błękitną wstążeczką, 
a końcówki przyklejamy klejem. 
Górę słoiczka owijamy sznureczkiem 
i związujemy, na supeł naklejamy guziczek. 
Słoiczek możemy wypełnić biurowymi 
drobiazgami lub słodyczami.

Wersja II:
Biały słoiczek na czekoladowe jajeczka

Słoiczek może być doskonałą dekoracją na 
wielkanocny stół. Na czysty słoik naklejamy 
wycięty z papieru klejącego motyw zajączka. 
Słoik malujemy białą farbą dwukrotnie. Gdy 
wyschnie, odklejamy ze słoika naklejkę – na 
słoiku powstanie „okienko” w kształcie 
króliczka. Górę słoika owijamy kolorową 
tasiemką, którą zawiązujemy na kokardkę. 
Kokardkę możemy dodatkowo ozdobić 
kolorowym koralikiem. Do gotowego 
słoiczka wsypujemy kolorowe jajeczka 
czekoladowe – to urocza ozdoba na święta.

Wersja III:
Wielkanocny wazonik na żonkile

Większy słoik malujemy na niebiesko 
dwukrotnie. Gdy farba wyschnie, na słoiczek 
naklejamy wycięty z papieru kolorowego lub 
ozdobnego motyw zajączka. Górę i dół 
słoika ozdabiamy białą koronkową tasiemką. 
Do gotowego wazonika możemy wstawić 
żonkile lub tulipany.   JB
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Stosujcie różne kolory i aranżacje 
– zmieniajcie kolory tasiemek, farb, 
szablony. Pochwalcie się swoimi dziełami 
na naszym profilu na Facebooku lub 
wyślijcie zdjęcia na adres: 
redakcja@mmconsulting.waw.pl
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Zanieczyszczenia to 
szkodliwe substancje 

dostające się do środowiska 
naturalnego.

Kilka wieków temu, zanim 
człowiek rozpoczął swoją 

działalność, zanieczyszczenia 
pochodziły z natury 

– z wybuchów wulkanów, 
pożarów lasów.

Najbardziej 
powietrze 

zanieczyszczane 
jest przez fabryki 

i elektrownie.

Emisja dwutlenku 
węgla prowadzi do 

efektu cieplarnianego. 
[Efekt cieplarniany 

– wzrost temperatury 
na skutek koncentracji 
gazów cieplarnianych 

w atmosferze]

Aby ograniczyć 
zanieczyszczenia 

powietrza, coraz częściej 
stosuje się różnorodne filtry, 

pochłaniające szkodliwe 
substancje. CO2
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Władze Krakowa podjęły decyzję 
o darmowych przejazdach komunikacją 

miejską dla kierowców, w momencie gdy 
stężenie niebezpiecznego dla zdrowia pyłu 

przekroczy normę. Ma to na celu ograniczenie 
ilość spalin z samochodów, by nie potęgowały 
występujących już zanieczyszczeń. Informacje 

o możliwości darmowych przejazdów pojawiają się 
na stronach internetowych urzędów, w mediach i na 

elektronicznych tablicach przystankowych.

Jak w Waszej miejscowości władze starają 
się ograniczyć poziom zanieczyszczeń 

środowiska? Piszcie na adres:  
redakcja@mmconsulting.waw.pl

Szacuje się, że 
40 plastikowych 

butelek wystarczy 
do wyprodukowania 

polarowej bluzy.

Jeden hektar lasu 
liściastego może 

wyprodukować ok. 700 kg 
tlenu, co stanowi dobowe 
zapotrzebowanie ponad 

2,5 tysiąca ludzi. 

ŹRÓDŁA: 
• www.mojetworzywa.com
• www.krakow.naszemiasto.pl
• www.ekoeksperci.pl/ekologia
• www.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9brodowiska

x 40 =
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Powoli żegnamy już zimę, za coraz więcej . 

To znak, że zbliża się wiosna. Na  pojawiają się 

, pąki  , a na łąkach coraz więcej  

roślin i zwierząt. 

Wiosną, po zimowym śnie, budzą się zwierzęta 

 , ,   i . 

MiniLO i Aniela nie mogą się już doczekać, kiedy będą mogli 

wyciągnąć  i  i wyjść na dwór  

pobawić się na . 

W marcu nasi bohaterowie będą wypatrywali wielkanocnego 

 i . Nie zapomną również przygotować świątecznych 

ozdób, w tym  i . 

Wesołych Świąt Wielkanocnych i mokrego dyngusa! 

Czytam 
z MiniLo  
i AniELą

Dla najmłodszych
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kolorowanka
Wiosna
Pokoloruj obrazek 

i zobacz, jak piękne 
kolory ma  

wiosna!
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Origami – jaskółka
Z origami można wykonać niemal każde zwierzątko. Tym razem 

pokazujemy, jak krok po kroku wykonać jaskółkę, która jest najlepszym 
zwiastunem nadchodzącej wiosny.  

1 2 3
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    O D R E W N O Z O A E B
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WYSYPISKO

RECYKLING SUROWCÓW
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Łamigłówka:

Znajdź cenne surowce, 
które nie powinny znaleźć 

się na składowisku 
odpadów.

PLAStIK

SZKłO PAPIER

M
EtAL

dREW
N

O

BIOOdPAdy
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HASłO

Łamigłówka
Połącz rysunki odpadów 

z ich odpowiednikami 
po recyklingu.

M NKA RYBRDEON

Rozwiąż
EkoRebus
i dowiedz się, jakie 

opakowania są 
najlepsze dla 
środowiska.

E      O

+NEGO

L O RA

Odpowiedź: OpakOwanie wielOkrOtnegO użytku

Odpowiedź: 1A, 2B, 3C, 4D, 5E

3
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PROGRAMY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA ZAMÓWIENIE

MMCONSULTING.WAW.PL

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
Joanna Woch: tel. 509 794 988, edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

PEŁNA OFERTA:

Współpraca w ramach wydawnictw
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ZDOBĄDŹ ZESTAW EKOLOGICZNYCH GADŻETÓW
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Czym są 
zanieczyszczenia 

środowiska?
W mediach coraz częściej możemy usłyszeć o wzrastającym 

poziomie zanieczyszczeń środowiska. Skażona woda w Wiśle czy 
smog w Krakowie to tylko niektóre przykłady zanieczyszczeń 
środowiska, które możemy zaobserwować na co dzień. Czym 

właściwie są zanieczyszczenia środowiska, jak możemy 
je sklasyfikować? MiniLO i Aniela postanowili poszukać 

odpowiedzi na te pytania.

J ak MiniLO wyczytał w encyklopedii: 
,,Zanieczyszczenie środowiska to stan 

środowiska wynikający z wprowadzenia do 
powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia 
na powierzchni ziemi substancji stałych, ciepłych 
lub gazowych albo energii w takich ilościach lub 
w takim składzie, że może to ujemnie wpływać 
na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, 
glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne 
zmiany, np. korozję materiałów. Idąc dalej tym 
tropem, dowiedział się, że zanieczyszczenia 
środowiska dzielimy na te, które wywołane 
są działalnością ludzi – zanieczyszczenia 
antropogeniczne oraz zanieczyszczenia 
naturalne – wynikające z naturalnych procesów 
zachodzących w przyrodzie. Aniela pomogła 
MiniLO w dalszym poszukiwaniu informacji na 
temat zanieczyszczeń środowiska. Oto, co udało 
się im ustalić…  

To, czym oddychamy 
– POWIETRZE 

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy 
wszelkie substancje, które nie są jego naturalnymi 
składnikami. Dodatkowo do zanieczyszczeń 
powietrza zalicza się również substancje będące 
jego naturalnymi składnikami, ale występujące 
w znacznie zwiększonych ilościach, jak na przykład 
dwutlenek węgla. 

Ekoedukacja
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To, co pijemy  
– WODA 

Zanieczyszczenia wód to wszelkie niekorzystne 
zmiany ich cech fizycznych, chemicznych 
i biologicznych spowodowane wprowadzeniem 
w nadmiarze substancji organicznych, 
nieorganicznych, radioaktywnych i ciepła, które 
ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystanie wody 
do picia i celów gospodarczych. 

To, na czym rośnie pożywienie  
– GLEBA

Zanieczyszczenia gleby i gruntów to wszelkie 
związki organiczne, pierwiastki promieniotwórcze 
i mikroorganizmy, które występują w glebie 
w zwiększonych ilościach. Zanieczyszczenia 
obniżają urodzajność gleby oraz powodują 
zmniejszenie jakości i ilości plonów. Dodatkowo 
zanieczyszczenia mogą powodować korozję 
fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, 
jak na przykład rurociągi. W przeciwieństwie do 
zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia 
w glebie zalegają w niej bardzo długo - nawet setki 
lat.  MP

ŹRÓDŁA:
•  www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/zanieczyszczenie-srodowiska-przyrodniczego;4000237.html
•  www.pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza
•  www.zanieczyszczeniegleby.wiedza.radom.pl/rodzaje-zanieczyszczen.php
•  www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/zanieczyszczenia-wod-skad-sie-biora-

scieki,11031.html

ZANIECZYSZCZENIA pOWIETRZA

nATuRAlnE:
• wybuchy wulkanów,

• wietrzenie chemiczne skał,
• pożary lasów,

• wyładowania atmosferyczne,
• pył kosmiczny,

• procesy biologiczne. 

SZTuCZnE:
• dwutlenek siarki (So2),

• tlenki azotu (Nxoy),
• pyły węglowe (X2),

• lotne związki organiczne (benzopireny),
• tlenek węgla (Co),

• dwutlenek węgla (Co2),
• ozon troposferyczny (o3),

• ołów (Pb),
• pyły zawieszone.  

ZANIECZYSZCZENIA WODY

nATuRAlnE
Pochodzące z domieszek 

zawartych w wodach 
powierzchniowych i podziemnych, 
np. zasolenie, zanieczyszczenie 

humusem, związki żelaza, 
obumarłe roślinne i zwierzęce 

organizmy wodne. 

SZTuCZnE
związane z działalnością człowieka, 

pochodzące głównie ze ścieków, 
także z powierzchniowych 

i gruntowych spływów z terenów 
przemysłowych, rolniczych 

i składowisk odpadów komunalnych. 

biOlOGiCZnE 
Spowodowane obecnością 
bakterii, wirusów, glonów, 
grzybów i pierwotniaków. 

ChEMICZNE 
Na przykład: oleje, smary, 

detergenty, pestycydy, nawozy, 
sole matali ciężkich, kwasy 

i zasady. 
Zanieczyszczenia chemiczne 

przyczyniają się do zmian 
składu chemicznego i odczynu 

(pH) wody. 

ZAniECZYSZCZEniA GlEbY

MEChAniCZnE:
• gruz budowlany,

• odpady budowlane,
• odpady poeksploatacyjne  

surowców skalnych,
• odpady opakowaniowe,
• odpady z gospodarstw.  

biOlOGiCZnE:
• drobnoustroje, 

• bakterie,
• wirusy, 

• rośliny wyższe,
• zwierzęta. 

ChEMiCZnE:
• nadmierne zakwaszenie,

• zasolenie,
• pestycydy,

• substancje ropopochodne. 
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Jak możemy zaPobiegać
powstawaniu 

zanieczyszczeń środowiska?

Zanieczyszczenia zawsze były, są i będą dużym zagrożeniem dla 
środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Przy dzisiejszym 

tempie rozwoju i wzroście konsumpcji ciężko jest zmniejszyć ich ilość. 
Poprzez codzienne czynności możemy jednak spróbować zapobiec ich 

powstawaniu. MiniLO i Aniela postanowili sprawdzić, jak to zrobić!  
Mała ściągawka poniżej.

SegReguJ odPady
Odpady wyrzucone do odpowiednich pojemników 
mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny, 
dzięki czemu nie trafią na składowisko odpadów. 

uNikaJ 
PRzedmiotów 
JedNoRazowego 
użytku
W sklepie, zamiast jednorazowych 
torebek, dobrze jest wykorzystywać torby 
wielokrotnego użytku. Można z nich korzystać 
dużo dłużej, a tym samym zmniejszyć liczbę 
powstających odpadów. 

RaCJoNalNie 
goSPodaRuJ wodą
Podczas szczotkowania zębów lub mycia 
naczyń należy zakręcać wodę, gdy jej 
nie potrzebujemy. W ten sposób 
ograniczona zostaje ilość 
produkowanych ścieków. 
Dodatkowo, zamiast kąpieli 
w wannie, warto wybrać 
szybki prysznic.
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RaCJoNalNie 
goSPodaRuJ 
eNeRgią 
elektRyCzNą
Ponad 80% energii elektrycznej w Polsce pochodzi 
ze spalania węgla. Ograniczenie zużycia prądu 
ma wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z procesów jego spalania.
Kilka rad od naszych bohaterów:

MiniLO i Aniela zamiast świetlówek używają 
w swoim pokoju żarówek energooszczędnych. 
Przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego 
wybierają z rodzicami te bardziej ekologiczne, 
o lepszej efektywności energetycznej.
Urządzenia, z których w danym momencie nikt 
nie korzysta, na przykład telewizor czy komputer, 
całkowicie wyłączają.

Po zakończeniu ładowania telefonów 
komórkowych ładowarkę zawsze wyjmują 
z gniazdka.

Przed każdą zimą 
MiniLO i Aniela 
razem z rodzicami 
uszczelniają okna, 
żeby przez luki 
w ich ramach 
nie uciekało 
ciepło. 

Jeśli RodziCe zamieRzaJą 
kuPić auto – wybieRzCie 
to o NiżSzym zużyCiu 
Paliwa
Samochód, który zużywa mniej paliwa, automatycznie będzie 
emitował do powietrza mniejszą ilość zanieczyszczeń. Warto 
zastanowić się nad wyborem auta z silnikiem hybrydowym, 
który nie tylko jest ekologiczny, ale również pozwoli zaoszczędzić 
na paliwie. 

Nie SPalaJ w PieCu 
śmieCi!
Podczas spalania odpadów w domowych piecach dochodzi 
do wytworzenia niebezpiecznych zanieczyszczeń takich 
jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek węgla. 
dodatkowo palenie śmieci w domu grozi wysoką karą 
grzywny sięgającą nawet 5 tysięcy złotych. 
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kiedy otwieRaSz 
okNo, aby 
PRzewietRzyć 
PomieSzCzeNie 

– zakRęć 
kaloRyfeR
Kiedy w mroźne dni odbywa się wietrzenie 
mieszkania lub pokoju, warto, przed otwarciem 
okien, zakręcić kaloryfer. W przeciwnym wypadku 
zimne powietrze napływające przez otwarte okno 
będzie owiewać zawór grzejnika i spowoduje jego 
pełne otwarcie, czyli pracę z maksymalną mocą. 
Grzejnik zrobi się gorący i ogrzane przez niego 
powietrze od razu będzie uciekać przez okno 

– zwłaszcza gdy grzejnik jest tuż pod nim. Tym 
samym zwiększy się ilość spalonego do ogrzania 
paliwa, a co za tym idzie – wzrośnie również ilość 
zanieczyszczeń w powietrzu. 

Jak widać, również my sami możemy podejmować 
działania mające na celu ograniczenie powstawania 
zanieczyszczeń środowiska. Z pewnością nigdy nie 
będziemy w stanie całkowicie zredukować emisji 
szkodliwych substancji, ale poprzez proste, 
codzienne czynności możemy zapobiegać 
powstawaniu dodatkowych zanieczyszczeń 
środowiska.  MP

ŹRÓDŁA:
•  www.niepalsmieci.pl
•  www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html
•  www.wikipedia.org/wiki/Freony

PodRóżuJ 
RoweRem bądź 
wybieRz SPaCeR
Jeżeli odległość do pokonania nie jest duża, 
a pogoda dopisuje, warto zamiast podróży 
autem zdecydować się na rower lub spacer. 
To oszczędność na paliwie oraz zażycie 
przyjemnej aktywności fizycznej.

uNikaJ aeRozoli 
z fReoNami

Freony możemy znaleźć w lodówkach, jako 
substancje chłodzące, ale też w aerozolach, jako 
rozpylacze. Są to bardzo niebezpieczne związki 
organiczne zawierające chlor i fluor, które niszczą 
warstwę ozonową. 
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Skąd wiemy,
Czy w PolSCe JeSt CzySte PowietRze?

Powietrze, w którego skład wchodzą przede 
wszystkim tlen i azot, jest niezbędnym do życia 

źródłem energii. Niestety w powietrzu znajdują 
się także szkodliwe dla zdrowia substancje, tzw. 
zanieczyszczenia. Trafiają one do powietrza przede 
wszystkim z naszych domów (np. dym z komina), 

z samochodów (spaliny) oraz z różnych zakładów 
przemysłowych. Te szkodliwe substancje mogą 
mieć wpływ na nasze zdrowie, dlatego prowadzi 
się badania, aby sprawdzić, jaki jest stan powietrza, 
którym wszyscy oddychamy. Takie badania 
prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska.

W całym kraju rozmieszczone są stacje pomiarowe, 
gdzie wykonuje się automatyczne i manualne 
pomiary jakości powietrza. Jest ich w Polsce ponad 
250 i razem tworzą sieć pomiarową. Najwięcej 
stacji pomiarowych znajduje się w dużych miastach 
dlatego, że powietrze w miastach jest najbardziej 
zanieczyszczone. Urządzenia, w które wyposażona 
jest stacja, mierzą, ile jest w powietrzu szkodliwych 
gazów, drobnego pyłu, który nosi nazwę pyłu 
zawieszonego, a także innych zanieczyszczeń, które 
mogą powodować u ludzi różne choroby i dolegliwości.

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych 
są od razu przesyłane do specjalnej bazy 
komputerowej i można je zobaczyć na 
stronach internetowych wojewódzkich 
inspektoratów oraz na stronie Głównego 
inspektoratu Ochrony Środowiska, pod 
adresem: www.powietrze.gios.gov.pl. 

Wyniki pomiarów automatycznych 
są również dostępne poprzez 
darmową aplikację w telefonie, 
która nazywa się „Jakość 
powietrza w Polsce”

Magdalena ciupak-
Zarzycka
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska
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urządzenie służące do manualnego pomiaru pyłu 
zawieszonego we wrocławiu, fot. gioś

Stacja monitoringu jakości powietrza w bydgoszczy, w której 
prowadzi się pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłu 
zawieszonego, fot. gioś

Wyniki pomiarów automatycznych są również 
dostępne poprzez darmową aplikację w telefonie, 
która nazywa się „Jakość powietrza w Polsce”. 
Pomiary z urządzeń manualnych są udostępniane 

dopiero po wykonaniu badań – pobranego na stacji 
materiału, np. pyłu, w specjalnym laboratorium.
Na podstawie wyników pomiarów jakości 
powietrza oraz modelowania matematycznego 
opracowywane są oceny zanieczyszczenia 
powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi 
i ochrony roślin.

Co roku przygotowywane są raporty 
zawierające podsumowanie prowadzonych 
badań zanieczyszczenia powietrza i ocenę jego 
jakości dla całego kraju oraz dla poszczególnych 
województw. W tych raportach można znaleźć 
między innymi informacje o obszarach, gdzie 
powietrze było dobrej jakości, a gdzie gorszej. 
Jeśli na jakimś obszarze Polski powietrze 
jest zanieczyszczone, to dla tych miejsc 
przygotowywane są programy ochrony powietrza, 
które wskazują, jakie działania należy podjąć, aby 
jakość powietrza poprawić, tak aby nie było ono 
groźne dla zdrowia ludzi. 

Ocena jakości powietrza to bardzo skomplikowany 
proces, wymagający dobrej znajomości 
matematyki, fizyki i chemii.  

Gdańsk

Białystok

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań

Warszawa
Łódź

Wrocław
Kielce

Lublin

Katowice
Kraków

Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Dostateczny

Zły

Bardzo zły

Legenda:

Mapa pokazująca stan powietrza w Polsce
(16 stycznia 2016, godzina 10.00).
Kropki oznaczają automatyczne stacje
pomiarowe i pokazują za pomocą 
odpowiedniego koloru stan powietrza
w danym momencie. Dane są odświeżane
co godzinę.

mapa automatycznych stacji pomiaru powietrza w Polsce (www.powietrze.gios.gov.pl)

32

W całym kraju rozmieszczonych 
jest ponad 250 stacji pomiarowych, 
tworzących sieć pomiarową 
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EKOkosMetyki
i ekoopakowania

Mydło, szampon, dezodorant czy perfumy –  to kosmetyki, które tak jak 
większość innych produktów znajdujących się na sklepowych półkach 
są zazwyczaj opakowane. Coraz więcej producentów dąży do tego, aby 

ekologiczne były nie tylko składniki użyte przy produkcji kosmetyku, ale 
również ich opakowania. Czy to możliwe, aby opakowania produktów 

kosmetycznych były w pełni ekologiczne? 

Opakowania wielokrotnego użytku
Wiele firm kosmetycznych 

proponuje klientom, którzy 
kupili ich produkt między 
innymi: promocje, rabaty 
czy próbne egzemplarze, 
w zamian za… odesłanie 
pustych opakowań. Dzięki 

temu oczyszczone opakowanie 
może być ponownie napełnione 

i wykorzystane, co pozytywnie 
wpływa na środowisko naturalne.

Opakowania nadające się do recyklingu
Niemal każde opakowanie po 

środkach kosmetycznych 
nadaje się do ponownego 
wykorzystania. Materiały, 
z których wykonane 
są butelki, pojemniki, 
kartony czy też puszki, 

z łatwością mogą zostać 
poddane procesom recyklingu 

i wielokrotnie służyć jako 
opakowanie bądź inny przedmiot.

Brak ulotek
Wielu producentów do 

kartoników nie dołącza ulotek, 
a informacje o stosowaniu 
produktu umieszcza na 
opakowaniu bezpośrednim na 

zewnętrznej lub wewnętrznej 
stronie kartonu.

Opakowania biodegradowalne
Opakowania po kosmetykach 

często wykonane 
są z naturalnych, 
biodegradowalnych 
surowców, które rozkładają 
się podczas kompostowania 
i nie uwalniają szkodliwych 

substancji. 

Coś więcej niż tylko opakowanie 
Niektórzy producenci, w trosce 

o środowisko naturalne, nie 
tylko chcą zapobiegać 
zanieczyszczeniom, ale 
również zrobić coś, co 
może pozytywnie odbić 
się na jego stanie. Czy 

słyszeliście o ukrytym na 
dnie biodegradowalnej butelki 

nasionku, z którego, po wsadzeniu 
do ziemi, może wyrosnąć drzewko?

Producenci cały czas prześcigają się, aby ich 
produkty były jak najlepsze. Coraz częściej 
zwracając również uwagę na ich opakowania. Im 
bardziej będą ekologiczne, tym ich produkt będzie 
lepiej postrzegany. Pamiętajmy, aby wybierać te 
kosmetyki, które w jak najmniejszym stopniu będą 
później oddziaływać na otaczające nas środowisko.

 Mp

Źródła: 
www.efektywnysurowcowo.pl/drzewko-z-butelki/
www.ibeauty.pl/artykuly,3,50,1658,ekologiczne-trendy-opakowania-tez-s-eko
www.clochee.com/ekologiczne-kosmetyki-wymagaja-ekologicznych-opakowan
www.ulicaekologiczna.pl/umysl-i-cialo/opakowania-kosmetykow-czy-plastik-
moze-byc-eko/



14-15.06.2016 | ŁÓDŹ
HOTEL BOROWIECKI PRZY UL. KASPRZAKA 7/90
Temat wiodący: 
Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce 
– aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

VI EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI LOGISTYKA 
ODZYSKU – OPAKOWANIA

Goście specjalni z Japonii
Przedstawiciele Clean Authority of Tokyo – CAT (Związek 23 Miast Tokijskich – wydzielony samorząd 
miejski ds. radzenia sobie z pośrednim przetwarzaniem odpadów komunalnych), którzy zaprezentują 
„Model tokijski” gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wśród prelegentów m.in.: 

Wydarzenia towarzyszące: EXPO - możliwość spotkania i rozmów z prelegentami,
uroczysta kolacja, gala �nałowa IV edycji Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2015,
niespodzianka wieczoru, zwiedzanie wzorcowego zakładu.

Więcej informacji
Kontakt w sprawie uczestnictwa i obecności na EXPO: Mateusz Śledź, 508 877 215, dzial_handlowy@ekocykl.org  
Kontakt w sprawie SPONSORINGU: Jakub Pastwa, 519 184 383, kuba.pastwa@ekocykl.org 

Partnerzy:

Patroni Medialni:

Partnerzy:

COBRO

2015

ORGANIZATOR:

ZNASZ CIEKAWY PRODUKT LUB USŁUGĘ EKOLOGICZNĄ?
A MOŻE SPOTKAŁEŚ SIĘ Z PRODUKTEM LUB USŁUGĄ 
NIEPRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU?

ZGŁOŚ JĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
WYTYPUJ EKO-HIT         LUB  EKO-KICZ
I ZGARNIJ EKOLOGICZNE GADŻETY: 
WWW.EFEKTYWNYSUROWCOWO.PL/ZGLOSZENIE

 Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu w trakcie 
uroczystej Gali Wieczornej, podczas Konferencji 
Logistyka Odzysku – 14 czerwca 2016 r.

Kontakt:  Jakub Pastwa 
tel. 519 184 383 
kuba.pastwa@ekocykl.org

www.efektywnysurowcowo.pl
www.facebook.com/efektywnysurowcowo

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI:

ORGANIZATOR:
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PaPier
drogocenny jak złoto… 

Historia jednego surowca cz. 5

Papier – materiał znany i ceniony od setek lat. Wykorzystywany właściwie 
w każdej dziedzinie życia. Produkt, bez którego nasza cywilizacja mogłaby 

wyglądać zupełnie inaczej. Surowiec niemalże doskonały. Używając go 
codziennie, nie zastanawiamy się ani nad jego pochodzeniem, ani nad 

nazwą. Po prostu jest.

Chiński wynalazek
Pochodzi z Chin. Najprawdopodobniej w 105 r. n.e. 
wysoko postawiony urzędnik Caj Lun na 
dworze chińskiego cesarza Ho Ti, w wyniku 
zapotrzebowania na lepszy i trwalszy materiał 
piśmienniczy przygotował masę ze starych sieci 
rybackich, która po wysuszeniu była stosunkowo 
cienka i nadawała się do pisania. 

Wkrótce po wynalezieniu papier stał się 
najważniejszym materiałem pisarskim, 
niezastąpionym w sprawnym administrowaniu 
ogromnym imperium chińskim. Stosowano go do 
pisania dokumentów, jak również w malarstwie, 
rysunku oraz grafice.

Do Europy dotarł prawie tysiąc lat później od 
jego wynalezienia. Pierwsza papiernia w Polsce 

powstała w Prądniku Czerwonym koło Krakowa 
w 1491 r. Obecnie w naszym kraju znajduje się 
tylko jeden młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, 
pochodzący z 1605 r. Mieści się w nim Muzeum 
Papiernictwa, w którym produkuje się papier 
ręcznie czerpany na specjalne sita. 

warsztaty czerpania papieru, fot. t. Szewczyk

Dagmara Kacperowska
adiunkt w Muzeum 
Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju 
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szmaty, konopie i odChody słonia 
– a jednak papier

Podstawowym dziś surowcem wykorzystywanym 
do przygotowania masy papierniczej jest celuloza. 
Pozyskiwana jest ona z roślin, głównie z drewna. 

Dawniej do produkcji papieru w Europie 
wykorzystywano szmaty – tkaniny wykonane 
z naturalnych włókien, takich jak len i konopie. Z tej 
ostatniej rośliny, która ma bardzo mocne włókna, 
produkowano między innymi liny. W szwedzkiej 
papierni w mieście Tumba wyprodukowano 
papier ze zużytych lin konopnych, pochodzących 
ze szwedzkiego statku wojennego – Vasa, który 
w roku 1961 wydobyto z dna Bałtyku po ponad 
trzystu latach!

To niejedyny eksperyment. Masę papierniczą można 
przygotować z włókien różnego pochodzenia. 
Mogą to być odchody zwierzęce, np. słonia, który 
podobnie jak łoś nie trawi celulozy. Jego organizm 
działa jak maszyna, tyle że wszystko odbywa się 
w sposób całkowicie naturalny. Czysta ekologia.

od arkusza do wstęgi papieru
Współczesna produkcja papieru odbywa się 
wyłącznie maszynowo, dzięki wynalezionej 

warsztaty czerpania papieru, fot. t. Szewczyk Chiński wynalazek
Moi drodzy, czy już wiecie,
skąd się papier wziął na świecie?

Pewien Chińczyk dawno temu
potrzebował kartek wielu.
Ręcznie zmielił stare liny,
dodał wody, kleju z ryby...

Tak powstałą dziwną masę
wlał na sito, by po chwili ta się ...
Zamieniła, tak po prostu
w jedną kartkę z tysiąc dwustu!

To nie koniec tej historii,
bez podskoków i euforii
nie obyło się w cesarstwie,
odtąd papier był w mocarstwie!

Dumny naród z wynalazku,
cesarz cały stoi w blasku.
Reszta świata niech się martwi,
może zrobi papier z marchwi?

Nie zdradzili więc nikomu
i robili po kryjomu
kartki białe, kolorowe...
z nich zabawki papierowe!

  Dagmara Kacperowska
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w 1798 r. maszynie papierniczej przez Francuza 
Nicolasa Louis Roberta. Dawniej masa papiernicza 
była zaczerpywana na sita, na których 
następowało formowanie się pojedynczego 
arkusza. Dziś ogromne maszyny papiernicze są 
w stanie wyprodukować setki ton papieru na dobę. 

■  Zużycie papieru na jednego mieszkańca 
naszego kraju w ciągu roku wynosi 
około 123,4 kg.

■  Wydajność największych maszyn obecnie 
to ponad 1000 ton papieru w ciągu doby. 

■  Największa maszyna papiernicza na 
świecie znajduje się w chińskiej papierni 
Hainan, zainstalowano ją w maju 
2010 roku, jej długość to prawie 600 m.

papier materiałem uniwersalnym?
Z zapoczątkowaniem produkcji papieru 
w Chinach i jego upowszechnianiu wprowadzano 
szereg pomysłów co do jego zastosowania. 
W chłodniejszych strefach klimatycznych papier 
stosowano do uzupełniania otworów okiennych, 
używano go jako ścianki działowe, wykładziny czy 
zasłony. 

Również w Chinach ok. 800 r. pojawił się pierwszy 
na świecie pieniądz papierowy. Dla przykładu 
papierowy pieniądz o nominale 25 zł pojawił się 
w Polsce dopiero w roku 1794. 

Najbardziej zaskakującym pomysłem w historii 
było zastosowanie przez Chińczyków papieru 
do wyrobu zbroi. Azjaci jako pierwsi zaczęli też 
produkować papierowe latawce, balony oraz 
zapoczątkowali sztukę składania papieru zwaną 
origiami. 

Dziś papier, będąc poddany odpowiedniej obróbce, 
służyć może jako produkt higieniczny, produkuje się 
z niego meble, ubrania (nawet bieliznę!), zabawki 
oraz opakowania.  

Źródła: 
■  j. Dąbrowski, j. Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991
■  D. Dziamska, Smoki i inne papierowe cuda, Poznań 1997
■  M. Szymczyk, Opowieści o drewnie, Cywilizacja wyrosła na papierze, w: Korzystajmy 

z lasu, Poznań  2015
■  j. Rimpf, Największa maszyna papiernicza na świecie, „Przegląd Papierniczy” 

2011/4

europejska forma zanurzeniowa do czerpania papieru,  
fot. t. Szewczyk

fragment ekspozycji stałej, 
fot. t. Szewczyk

Newsletter MiniLO&Aniela 

aktualne informacje o wydarzeniach związanych 
z ekologicznym trybem życia, ochroną środowiska  
oraz zrównoważonym rozwojem, ciekawe gry, ekologiczne 
konkursy i ciekawostki

www.minilo.org/zapisz-sie-na-newsletter
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W poprzednim numerze kwartalnika MiniLO&Aniela rozpoczęliśmy nowy 
cykl – Mali domownicy – w którym przedstawiamy fakty, mity i sposoby 

postępowania z domowymi pupilami. Jako pierwszego przedstawiliśmy psa 
– najwierniejszego przyjaciela człowieka. W kolejnych numerach przybliżymy 
czytelnikom chomiki, rybki i żółwie. W tym numerze przyszedł czas na… koty.

Mali domownicy
kot – dRaPieżNik Czy PRzytulaNka?

jak to się zaczęło…
Historia hodowli kota domowego (łac. Felis catus, 
również Felis silvestris catus lub Felis (silvestris) 
domesticus) sięga około 5000 lat wstecz. Pierwsze 
rysunki kotów przedstawiają kota nubijskiego 
o płowej sierści, zamieszkującego dolinę Nilu. 
Oswojono go około 2500 r. przed naszą erą, 
a całkowicie udomowiono około 1000 lat później. 
Głównym celem hodowli kotów w tamtych czasach 
było wykorzystywanie ich do tępienia myszy 
i szczurów niszczących zbiory rolników (zwanych 
w tamtych czasach fellahami). Koty zabierane 
również były na polowania.

Fellahowie – ludność rolnicza w krajach 
arabskich. Fellahowie w Egipcie wywodzą się ze 
starożytnych mieszkańców doliny Nilu i Arabów. 

W Europie koty pojawiły się około 2000 lat temu, we 
wschodniej części kontynentu, w zachodniej około 
IV wieku.

Rasy kotów
Jednym ze sposobów klasyfikacji kotów jest ich 
podział na rasy. Kota uznajemy za rasowego, jeśli 
spełnia wszystkie cechy, które określone zostały 
dla danej rasy. W Polsce najczęściej spotykamy 
kategoryzację ras kotów stosowaną przez FIFe 
(Międzynarodowa Federacja Felinologiczna):

•  Kategoria I  
– koty perskie i egzotyczne (np. perski)

•  Kategoria II  
– koty półdługowłose (np. Maine Coon)

•  Kategoria III 
– koty krótkowłose i somalijskie (np. rosyjski 

niebieski)

•  Kategoria IV  
– koty syjamskie 

i orientalne (np. syjamski)

Pamiętajmy jednak, że nie 
tylko kot rasowy może 
być naszym najlepszym 
przyjacielem! 
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Jeśli zdecydujesz się  
na kota, przygotuj…

•  Kuwetę, której dostępne są dwa rodzaje 
– zakryte i odkryte. Do tych pierwszych kot może 

podchodzić nieufnie, ale minimalizują one ilość 
rozsypanego żwirku i ukrywają kocie odchody. 
Kuwety odkryte są natomiast mniejsze i tańsze.

•  żwirek stosowany w kuwetach powinien 
wchłaniać zapachy i dobrze się zbrylać. 

•  Miski, które mogą być metalowe lub ceramiczne. 
Najlepiej wyposażyć się w trzy sztuki – jedna na 
karmę mokrą, jedna na suchą i jedna na świeżą 
wodę.

•  Obcęgi do przycinania pazurków – nie 
są obowiązkowe, ale przydadzą się, jeśli kot nie 
wychodzi na dwór. Pazurki należy przycinać lekko 
pod skosem i niezbyt krótko – poproś o pomoc 
rodzica!

•  Zabawki – w sklepach 
zoologicznych jest ich 
ogromny wybór. Kupuj 
zabawki przeznaczone 
dla kotów – muszą być 
one dla nich bezpieczne. 
Myszka, piłeczka, wędka 

– na co się zdecydujesz?

•  Drapak jest konieczny, 
żeby kot nie niszczył 
mebli. Można go kupić 
lub zrobić samemu.

jak samemu zrobić drapak?

Potrzebne będą:
•  drewniany pal o długości około 

60 cm i grubości 10 cm,
•  kwadratowa płyta 

o przekątnej około 30 cm 
i grubości 3 cm,

•  papier ścierny, 
•  kilka metrów sznurka, 
•  klej do drewna, 
•  wiertarka, 
•  4 śruby i nożyczki.

1.  Z pomocą opiekunów oczyść i ogładź 
drewniany pal za pomocą papieru ściernego.

2.  Przyklej początek sznurka do krawędzi 
drewna, potem oplataj nim szczelnie słupek, 
cały czas używając kleju.

3.  Poproś rodzica o przywiercenie do 
drewnianego pala kwadratowej podstawy.

4.  Postaw drapak w pokoju i czekaj na reakcję 
kota. Pupil będzie zadowolony, a meble 
uratowane!
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Czy warto zaopiekować się kotem,  
a jeśli tak, to dlaczego?
Kot jest wspaniałym towarzyszem człowieka, ale to 
od jego charakteru zależy, czy będzie samotnikiem, 
czy przytulanką. Musisz pamiętać, że kota nie da 
się wytresować. Przy ogromnej cierpliwości możesz 
nauczyć go, że nie wolno jeść z Twojego talerza, ale 
pamiętaj, że nie wszystkie koty będą równie podatne 
na takie ,,szkolenie”. Kot nigdy nie podporządkuje się 
człowiekowi w taki sposób, jak dobrze wychowany pies. 
Koty są również bardzo ruchliwe – skaczą po 
szafkach, regałach, stołach. Może zdarzyć się, 
że zjedzą coś z kuchennego blatu lub nieprzykrytej 
patelni. Pamiętaj, że to nie jest złośliwość z ich 
strony, a kocia natura.
W okresach, kiedy koty linieją, ich sierść w wielu 
kątach mieszkania może być uciążliwa. Zwróć uwagę, 
że będziesz musiał częściej sprzątać i odkurzać.

To tylko niektóre problemy, z którymi możesz 
spotkać się podczas opieki nad kotem. Jest też wiele 
zalet jego posiadania:
1.  Nie musisz wychodzić z nim na spacery, ale 

zadba o Twoją kondycję fizyczną – co powiesz na 
podnoszenie przedmiotów zrzuconych z półek?

2.  Kot jest kolejnym 
członkiem rodziny, a im 

nas więcej, tym raźniej.
3.  Kot widzi w Tobie 

partnera, a nie 
pana.

4.  Radosne zabawy, bieganie za laserową kropką jak 
nic innego poprawią Ci humor.

5.  Głaskanie mięciutkiego kota – co może być 
przyjemniejszego?

6.  Koty potrafią wyczuć węchem chorobę, zanim 
pojawią się jej pierwsze sygnały. 

Porozmawiajcie z rodzicami i razem zastanówcie się, 
czy wybór kota jako waszego pierwszego zwierzątka 
to dobry pomysł. A może macie już kociego 
przyjaciela? Jeśli tak, może warto przemyśleć zakup 
drugiego wąsacza/mruczka/futrzaka. Wówczas 
Wasz pupil będzie miał partnera do zabawy i gdy 
nikogo nie będzie w domu… nie będzie czuł się 
samotny. 

Jeżeli zdecydujecie się zaopiekować kotem, pomyślcie 
nad jego adopcją. Zwierzę ze schroniska jest już 
przebadane oraz zaszczepione, a swoją miłością na 
pewno się za to odwdzięczy. 

Zdjęcia swoich podopiecznych przesyłajcie na adres 
mailowy: redakcja@mmconsulting.waw.pl, część 
z nich opublikujemy na naszym profilu na Facebooku. 

 pS

Źródła: 
•  www.wikipedia.org/wiki/Fellahowie
•  www.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
•  www.koty.pl/porady/art110,dlaczego-dwa-koty-to-lepiej-niz-jeden.html
•  www.tipy.interia.pl/artykul_7833,jak-zrobic-drapak-dla-kota%C2%b7.html
•  www.cats.alpha.pl/historiakota.htm
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O swoim zawodzie 
i zarazem pasji opowiedział nam  
dr Arkadiusz Przybysz.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

UCzyć się  
trzeBa  
Cały Czas…  

M&A: Jak zaczęła się Pana przygoda z badaniem 
roślin? Czym kierował się Pan podczas wyboru 
takiego kierunku rozwoju kariery?
AP: Roślinami, a właściwie przyrodą 
interesowałem się od zawsze. W dzieciństwie 
moją ulubioną rozrywką były spacery po lesie 
(nie było jeszcze komputerów), a ulubionym 
przedmiotem w szkole biologia. Zadawałem dużo 
pytań, na które nie zawsze mogłem uzyskać 
odpowiedź. Wybór studiów i późniejszego zawodu 
to przede wszystkim próba odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania. Z drugiej jednak strony, 
bardzo szybko zorientowałem się, że pasjonuję 
się nie tylko ciekawostkami teoretycznymi 
związanymi z roślinami, ale także ich praktycznym 
zastosowaniem. Stąd też moja praca naukowa 
związana z ochroną środowiska, gdzie zadaniem 
roślin jest nie tylko bycie ładną dekoracją, ale 
również poprawa jakości otaczającego nas świata.

M&A: Ile lat trzeba się uczyć, aby zostać dobrym 
naukowcem?
AP: Uczyć się trzeba cały czas. Bardzo ważne 
jest, aby dobrze poznać podstawowe prawa 
rządzące naturą. Taką wiedzę zdobywamy 
już od szkoły podstawowej. Później wiedzę 
trzeba stale pogłębiać – do tego potrzebne są 

nam studia (możliwość kontaktu z ekspertami) 
oraz własna dociekliwość. Istotne jest również 
połączenie praktyki z teorią. Nie wystarczy tylko 
czytać, trzeba też oglądać i eksperymentować. 
Dobry naukowiec to moim zdaniem przede 
wszystkim ktoś taki, kto nie zatracił dziecięcej 
ciekawości. Cały czas należy stawiać nowe pytania, 
a odpowiedzi powinny być tylko początkiem 
kolejnego problemu do rozwiązania.

M&A: Co jest najciekawsze w pracy zawodowej 
naukowca?
AP: Najciekawsza jest bez wątpienia możliwość 
poświęcenia się swojej pasji. Codziennie mogę 
robić to, co lubię. Częścią mojej pracy jest również 
spotykanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, 
co pozwala na dzielenie się wątpliwościami 
i wspólne poszukiwanie odpowiedzi. Dzięki temu 
mam znajomych na wszystkich kontynentach, 
z którymi jestem w ciągłym kontakcie. 
Niezwykle fascynujące jest również sprawdzanie 
rozwiązań, nad którymi pracowaliśmy 
w laboratorium w warunkach codziennego życia. 
Dlatego trudno o mnie powiedzieć, że jestem 
typowym naukowcem, który kojarzy się tylko 
z mikroskopem i skomplikowanymi urządzeniami. 
Równie często można mnie spotkać w „terenie”, 

Fot. M
. M

ałecka-Przybysz
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gdzie sprawdzam, jak rośliny dają sobie radę.
Z pracą naukowca na uczelni związana jest też 
działalność dydaktyczna, która daje szanse 
współpracy z młodymi, pełnymi energii 
studentami. To zawsze jest bardzo inspirujące.  

M&A: Ile czasu dziennie trzeba poświęcić pracy 
naukowej? Czy jest czas na inne zajęcia lub 
zainteresowania?
AP: To jest trudne pytanie. Z racji dużej 
liczby obowiązków jest mało czasu na inne 
zainteresowania, ale staram się ich nie 
zaniedbywać. Moimi pasjami są literatura, podróże 
i kulinaria. W każdej wolnej chwili staram się 
wyjechać w nowe miejsce, dużo czytając w podróży, 
a na miejscu próbując nowych smaków.   

M&A: Czy ochrona środowiska jest dla Pana 
ważna? dlaczego?
AP: Ochrona środowiska jest dla mnie bardzo 
ważna. Uważam, że cokolwiek robimy, na 
pierwszym planie powinniśmy mieć dbałość 
o środowisko, ponieważ im zdrowsze środowisko, 
tym wyższa jakość naszego życia. Ochrona 
środowiska to dla mnie codzienność. Począwszy 
od segregowania odpadów i unikania plastikowych 
torebek po skomplikowane badania służące 
znalezieniu rozwiązań pozwalających lepiej chronić 
środowisko naturalne. Również przedmioty, 
których uczę, związane są z tym zagadnieniem. 
Swoich studentów staram się przede wszystkim 
uwrażliwić na problemy związane z ochroną 
środowiska. Moim zadaniem jest również 
udowodnienie im, że sami mogą zrobić dużo 
dobrego w tym kierunku. Mogą kontynuować swoje 
kariery tak, aby były bliskie ochronie środowiska 
lub uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności, 
dzieląc się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.   

M&A: Czy rośliny są ważne przy zmniejszaniu 
poziomu zanieczyszczeń środowiska?
AP: Rośliny pełnią niesamowicie ważną rolę 
w ochronie środowiska. Wraz ze współpracującymi 
z nimi mikroorganizmami (np. bakterie 
i grzyby) rośliny mogą pobierać i akumulować 

zanieczyszczenia w swoich tkankach (np. metale 
ciężkie) lub też rozkładać je do związków 
bezpiecznych (zw. organicznymi). W obu 
przypadkach sprawiają, że środowisko jest 
czystsze. Rośliny mogą być wykorzystane do 
oczyszczania gleby, wody i powietrza. Szczególnie 
istotna jest ich rola w oczyszczaniu powietrza. 
Jeżeli zanieczyszczenia dostaną się do niego, 
nie ma innej drogi do jego oczyszczenia poza 
zastosowaniem roślin. Moim zdaniem w miastach 
dbanie o już rosnące rośliny i dosadzanie nowych to 
najważniejszy element ochrony środowiska. Osoby 
planujące zieleń miejską powinny brać pod uwagę 
nie tylko wygląd roślin, ale także ich przydatność 
w ochronie środowiska, dlatego bardzo potrzeba 
fachowców i pasjonatów w tej dziedzinie. 

M&A: Jakie gatunki roślin są najbardziej 
przydatne? Jakie powinny znaleźć się w naszym 
przydomowym ogródku, a które w doniczkach 
wewnątrz domu? O czym należy pamiętać przy 
wyborze roślin do pierwszej uprawy?
AP: Oczywiście są gatunki, które nadają się 
do oczyszczania środowiska lepiej niż inne, ale 
pamiętać należy, że jakiekolwiek rośliny są lepsze 
niż żadne. Jeżeli zależy nam na posadzeniu roślin 
w przydomowym ogródku, to do najważniejszych 
kryteriów, którymi powinniśmy się kierować, 
można zaliczyć: dużą liczbę i trwałość liści, 
długość utrzymywania się liści na roślinie czy 

Dobry naukowiec to moim 
zdaniem przede wszystkim  
ktoś taki, kto nie zatracił  
dziecięcej ciekawości rośliny hiacyntu wodnego uprawiane w szklarni, Fot. a. przybysz
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brak części jadalnych dla człowieka. Nie można 
zapominać o estetyce roślin, alergenności i innych 
przeciwskazaniach, które mogłyby sprawić, że 
rośliny sprawiałyby nam kłopoty. Rośliny, które 
sadzimy przy domu, są zupełnie innymi gatunkami 
niż te, które posadzilibyśmy na terenach silnie 
skażonych. W takich miejscach decydującymi 
właściwościami byłyby na przykład odporność na 
niekorzystne warunki i szybkość wzrostu. Jeżeli 
miałbym polecić jakieś konkretne grupy roślin do 
nasadzeń przy domu, to myślę, że na pierwszym 
miejscu powinny się znaleźć drzewa i krzewy. 
Ciekawą alternatywą mogą być miskanty, ale 
nie możemy zapominać o roślinach kwitnących 
oraz takich, które mogą dostarczyć pożywienia 
przebywającym u nas zwierzętom. Dzięki 
temu zadbamy nie tylko o ochronę środowiska, 
ale również przyczynimy się do promocji 
bioróżnorodności.  
Również w domach obecność roślin jest bardzo 

ważna. Doskonale sprawdzają się zielistka, 
fikusy i palmy. Pamiętać trzeba jednak, że tak 
samo ważne jak obecność roślin jest wietrzenie 
pomieszczeń.
 
M&A: Co chciałby Pan przekazać uczniom, 
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ochroną 
środowiska?
AP: Przede wszystkim, aby szukali nowych 
rozwiązań. Istotne jest, aby ochronę środowiska 
rozumieli kompleksowo, tzn. że na każdym etapie 
działalności człowieka można zaproponować nawet 
proste zmiany, które przełożą się na poprawę 
jakości środowiska. Powinni również poszerzać 
swoją wiedzę. Tylko w ten sposób będą w pełni 
kompetentni i wrażliwi na problemy związane 
z ochroną środowiska.  
Ważna jest też aktywność młodych ludzi. Ich 
udział w licznych inicjatywach o charakterze 
przyrodniczym. Najlepiej, aby to była jednocześnie 
przygoda, np. liczenie zwierząt czy obserwacje 
przyrody pod okiem specjalistów. 
Uczniowie powinni również pamiętać, że na 
uczelniach pracują osoby, które chętnie pomogą im 
w  rozwijaniu swoich pasji. Warto do nas pisać i nas 
odwiedzać. Można się dowiedzieć wielu ciekawych 
rzeczy.

M&A: dziękujemy za rozmowę. 

Im zdrowsze środowisko,  
tym wyższa jakość naszego życia

zajęcia ze studentami, Fot. k. dzierżanowski Pomiary fotosyntezy u roślin rosnących w warunkach suszy, Fot. a. przybysz

Uprawa szklarniowa paciorecznika ogrodowego, Fot. a. przybysz
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Ekoedukacja

W dzisiejszych czasach, w większości miast, po zmroku nadal jest jasno. Uliczne 
latarnie, billboardy, neony czy lampy samochodowe to tylko niektóre ze źródeł 
zanieczyszczenia światłem. Słowo ,,światło’’, wywołujące zazwyczaj pozytywne 
skojarzenia, połączone z hasłem ,,zanieczyszczenie’’, brzmi intrygująco i budzi 
ciekawość. Czym jest zanieczyszczenie światłem? Jakie skutki może wywołać? 

Z anieczyszczenie światłem definiuje się jako 
sztuczne światło produkowane przez człowieka, 

które rozprasza się w atmosferze i zaburza 
naturalny poziom jasności nocnego środowiska. jest 
ono powodowane przez zewnętrzne źródła, które:
■  są nieodpowiednio osłonięte lub źle skierowane, 

co umożliwia ucieczkę światła poza docelową 
powierzchnię oświetlenia,

■  emitują światło wtedy, gdy nie jest ono potrzebne,
■  emitują światło jaśniejsze, niż jest to niezbędne.

Co może powodować  
zanieczyszczenie światłem?
Źle zaprojektowane oświetlenie pogarsza 
uczestnikom ruchu drogowego zdolność widzenia, 
tym samym zmniejszając poziom bezpieczeństwa na 
drodze.
Szczególnie nocą nadmiar sztucznego światła może 
przyczynić się do wielu dolegliwości oraz chorób, 
między innymi do pogorszenia i chorób wzroku oraz 
depresji, wahań nastroju czy nadwagi.
brak ciemności w nocy może powodować zaburzenia 
naturalnego cyklu światła i ciemności, niezbędnego 
do prawidłowego funkcjonowania roślin i zwierząt. 
Ptaki oraz owady używają do orientacji Księżyca 
oraz gwiazd, a sztuczne źródła światła powodują, 
że każdej doby giną miliony z nich.

niewłaściwe gospodarowanie światłem powoduje 
marnotrawstwo energii elektrycznej. bardzo często 
zdarza się, iż oprócz drogi oświetlany jest również 
obszar obok niej, który tego nie wymaga. Tym 
samym marnując energię elektryczną, przyczyniamy 
się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenie światłem skutkuje również 
brakiem ciemnego, rozgwieżdżonego nieba, które od 
niepamiętnych czasów inspirowało i kształtowało 
człowieka.
Podsumowując, zanieczyszczenie światłem jest 
równie poważnym problemem jak zanieczyszczenie 
atmosfery, wody czy gleby. nie jest ono jednak tak 
powszechnie znane i wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy z jego istnienia. W obliczu rozwijającego się 
społeczeństwa problem zanieczyszczenia światłem 
ciągle narasta. Warto więc bliżej się z nim zapoznać 
oraz przyjrzeć się skutkom, jakie może spowodować. 
Obecnie dla bardzo wielu ludzi ciemne niebo, 
ozdobione niezliczoną ilością gwiazd, jest widokiem 
niedostępnym. Z pewnością to, co możemy zobaczyć, 
spoglądając nocą do góry, nie jest tak zachwycające 
i inspirujące jak prawdziwe, ciemne, rozgwieżdżone 
niebo.  Mp

Źródła: 
•  www.astro.uni.wroc.pl/ciemna-strona-swiatla/css2/css2.html
•  www.ciemneniebo.pl/pl/zanieczyszczenie-sztucznym-swiatlem
•  www.gwiezdnebieszczady.pl/zanieczyszczenie-swiatlem/

ZaniecZysZcZenie 
światłem 



Nasze Konkursy

Konkurs Ekoogródek
W iosna to doskonały czas na prace ogrodowe.

Macie w planach założenie ogródka? A może 
właśnie zasialiście, jak co roku, pierwsze nasionka lub 
jesteście dumnymi właścicielami ogródka na parapecie? 

Jesteśmy bardzo ciekawi 
Waszych zielonych kącików!

Przesyłajcie nam zdjęcia 
swoich EKOOGRÓDKÓW!
Najfajniejsze nagrodzimy zestawami książek 
i gadżetów ekologicznych i opublikujemy   
w kolejnym MiniLO&Aniela!

Prace przysyłajcie na adres redakcji 
(redakcja@mmconsulting.waw.pl) z dopiskiem: 
EKO-OGRÓDEK. Nie zapomnijcie o dołączeniu kuponu 
konkursowego, który należy wyciąć z rogu strony.

Na zdjęcia czekamy  
do 29 kwietnia 2016 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie:  

www.minilo.org

Miniporadnik 
EKOOGRODNIKA
■  już w marcu możemy wysiać do gruntu pierwsze 

roślinki, które dobrze znoszą przymrozki.

■  będą to na przykład: bób, rzodkiew, koper, 
marchew, cebula, pietruszka i szpinak.

■  Dla bezpieczeństwa grunt z zasianymi 
roślinkami warto okryć fizeliną, która 
ochroni przed chłodnymi nocami, 
rankami i wieczorami. KUPON

KONKUrSOW
y

EkooGrÓdEk



W jaki sposób lubicie spędzać czas, bawiąc się na 
świeżym powietrzu w wiosenne dni? Spacerujecie 

w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny? Skaczecie po 
kałużach, które tworzą się po wiosennych deszczach? 
A może jeździcie na rolkach, rowerze, hulajnodze? 

Ładna pogoda otwiera przed wami 
milion możliwości!
Jakie zabawy należą do waszych 
ulubionych?
Przesyłajcie nam rysunki Waszych pomysłów na 
aktywną zabawę wiosną, pokażcie nam, jak najchętniej 
spędzacie czas, wykorzystując pierwsze ciepłe dni.

trzy naJpięknieJsze prace nagrodzimy 
ekologicznymi zestawami książkowymi!

Prace przysyłajcie na adres redakcji 
(redakcja@mmconsulting.waw.pl)  
z dopiskiem: Wiosenne zabawy. 

Nie zapomnijcie o dołączeniu kuponu konkursowego,  
który należy wyciąć z rogu strony.

na prace czekamy do 10 kwietnia 2016 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie:  
www.minilo.org  

Nasze Konkursy

WIOLETTA RUSZAJ OLIWIA MARCINIAK FILIP MORZyK

KUPON

KONKUrSOW
y

zAbAWy 2

ogłaSzamy ii edyCJę koNkuRSu

zabawy na świeżym powietrzu 
Wiosenne zabawy

Przedstawiamy zwycięzców I edycji konkursu Zabawy na świeżym powietrzu pt. „Zimowe zabawy”. 
Nagrody książkowe wędrują do: Wioletty Ruszaj, Oliwii Marciniak, Filipa Morzyka. 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!



PolecaMy
Zakupy to poważna sprawa. Świadomy klient kupuje 
tylko wartościowe i potrzebne produkty. Specjalnie 

dla Was testujemy i prezentujemy najciekawsze z nich.

Sea Jerky Squares 
Psy kochają ich smak. Są dla nich 
wspaniałą nagrodą w czasie 
treningu lub nauki. Zrobione 
w 100% z rybiej skóry i niczego 
więcej! Posiadają chropowatą 
strukturę, która usuwa kamień 
nazębny. Psy na ich punkcie 
szaleją – sprawdziliśmy.
www.ekozwierzak.pl

    16,90 zł

 

Miś do 
samodzielnego 
złożenia w formie 
Puzzli 3D
Pomysł na designerskie 
udekorowanie domu, biura czy 
restaruracji. Zaprojektowane 
i wykonane w Pracowni 
Artystycznej Trend Fabryka. 
Świetnie rozwijają u dzieci 
wyobraźnię przestrzenną.  
www.trendfabryka.eu 

od 60 zł do 250 zł

Papiery ekologiczne 
i Kreativekarton 
Papiery ekologiczne i Kreativekarton są 
wyprodukowane w 100% z makulatury. 
Barwione w masie. Dostępne w wielu kolorach 

– pastelowych i intensywnych. W każdym 
kolorze dostępny jest papier (120 g/m2) i karton 
(250-270 g/m2). To materiał dla kreatywnych! 
www.manus-papier.pl

od 3,50 zł do 42 zł

Zgniatarka do butelek i puszek 
Ekologiczny gadżet, który powinien znaleźć się 
w każdym domu! W łatwy sposób zmniejsza 
objętość zgniatanych butelek i puszek o 80%. 
Ułatwia segregację oraz pozwala zaoszczędzić na 
zużytych workach! Przy zakupie zgniatarki podaj 
kod: DMMP8CM, a otrzymasz 10% rabatu na zakupy 
w sklepie: www.domid.pl 

 39,99 zł

Technika ekologicznego prania!
Ekosfery - kule turmalinowe do prania. Granulki kul 
mają działanie antybakteryjne, usuwają nieprzyjemne 
zapachy. Nie zawierają fosfatów i SPC. Zastępują 
środki do prania i płyny do płukania tkanin. 
www.tiandeck.pl

 178 zł

FILIP MORZyK

ogłaSzamy ii edyCJę koNkuRSu

zabawy na świeżym powietrzu 
Wiosenne zabawy



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

EKOPoliGlota
Języki są nam nieobce!

Ekoedukacja

Język

angielski

francuski

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

WiOSNA

spring

printemps

primavera

haru
はる

der Frühling (e)

весна
[ˈvjɔsna]

 primavera

ZANieCZy-
SZCZeNie

pollution

contamination

contaminación

osen
おせん

 die Kontamination (en)

Загрязнение
[zagryazneniye]

 contaminazione

KOT

cat

chat

gato

neko
ねこ

 die Katze (n)

кошка
[кош́ка]

 gatto

rOŚLiNA 

plant

plante

planta

shokubutsu
しょくぶつ

 die Pflanze (n)

растение 
[растен́ие]

impianto

Uwaga!  Japonia na wyciągnięcie ręki
Wyjedź z nami na:

www.mmconsulting.waw.pl/japonia | fb.com/szkoleniewjaponii

SZKOLENIE W JAPONII

Wybierz swoją edycję: Wiosna/Jesień

W programie w zależności od edycji, m.in.:
  wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne 
  i praktyczne z logistyki odzysku,
  zwiedzanie fabryki Toyota - prefektura Aichi,
  wizyta w spalarni odpadów Maishima w Osace,
  fabryka recyklingowa Panasonic - prefektura Hyogo,
  zakład Suntory Musashino - prefektura Tokyo,
  muzeum Kawasaki - prefektura Hyogo,
  zakład Mazda - prefektura Hiroshima.

DODATKOWO:
JAPOŃSKA KUCHNIA

ZŁOTY ZAMEK SAMURAJÓW
AKWARIUM KAIYUKAN

ŚWIĄTYNIE ZEN
Kontakt: Sławomir Przygoda
+48 502 066 027, slawomir.przygoda@mmconsulting.waw.pl



49MINILO & ANIEL A   nr 01/2016  [13]

Klub 
EkoEdukatoraŚWiETliK

dOśWIAdCZENIA PRZyROdNICZE dLA KLASy 3

Doświadczenie 1.
Olej, woda i emulsje

Eksperyment:

1.  Napełnij wszystkie szklanki do połowy wodą.
2.  Wciśnij 2 krople atramentu do pierwszej szklanki.
3.  Zamieszaj wodę czystą łyżką.
4.  Wlej 3 łyżki oleju do drugiej szklanki. 

Odczekaj, aż cały olej zgromadzi się 
na powierzchni wody.

5.  Zamieszaj ciecze w drugiej szklance 
i ponownie odczekaj, aż olej 
wypłynie na powierzchnię wody.

6.  Wlej pozostały olej do trzeciej 
szklanki. Odczekaj, aż olej wypłynie 
na powierzchnię wody.

7.  Wciśnij 8 kropli atramentu do trzeciej 
szklanki. Odczekaj 2 minuty.

8.  Dokładnie wymieszaj ciecze w trzeciej 
szklance. Odczekaj 5-10 minut.

9.  Dodaj do trzeciej szklanki 2 łyżki płynu 
do mycia naczyń i dokładnie wymieszaj. 
Odczekaj 10 minut.

Obserwacja:
1.  Co dzieje się z atramentem 

w czystej wodzie?
2.  Co się dzieje z olejem wlanym do 

wody?
3.  Czy używając łyżki, można na trwałe 

wymieszać olej z wodą?

Komentarz:
Ciecze po zmieszaniu z innymi cieczami mogą się 
zachowywać w różny sposób. Atrament wlany 
do wody przemieszcza się w niej w postaci smug 
i samoczynnie rozpuszcza się w niej częściowo, 
a gdy wodę z atramentem zamieszamy łyżką 

– utworzy się ciecz o jednolitym kolorze. Atrament 
tworzy jednorodną mieszaninę z wodą, ponieważ 
jest produkowany na bazie wody. Mówimy, 
że atrament jest hydrofilowy („lubi wodę”). Z kolei 
olej wlany do wody w ogóle się z nią nie miesza 
i po krótkim czasie wypływa na jej powierzchnię. 

Olej i woda separują się (oddzielają 
od siebie). Olej wypływa na 
powierzchnię wody, ponieważ jest 
od niej mniej gęsty, co oznacza, że 

1 litr oleju waży mniej niż 1 litr wody. 
Olej i inne tłuste substancje nie 
rozpuszczają się w wodzie, ponieważ 
są hydrofobowe („mają fobię przed 
wodą”, czyli „boją się wody”).

Można jednak stworzyć mieszaninę, 
w której rozbije się olej i wodę na tak 
małe krople, że nie będą one w stanie 
z powrotem połączyć się w dwie 
różne, separujące się substancje. 
Taką mieszaninę nazywamy emulsją. 
Emulsją jest na przykład mleko 
homogenizowane, które kupujemy 

Doświadczenia udostępnione zostały przez Fundację Akademia 
Młodych Odkrywców, organizatora konkursu Świetlik. 

Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród 
uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań do 

testu uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia 
opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

kWArTALnik 
„MiniLo&AniELA”  
JEST PATronEM 

MEdiALnyM  
konkUrSU. 

Przygotuj: 
3 przezroczyste szklanki, pół szklanki oleju 
jadalnego, 1 nabój atramentowy do pióra,  

pół litra wody z kranu, 2 łyżki płynu do mycia 
naczyń, czystą łyżkę, zegarek.

uwaga! 
Po wykonaniu każdej z podanych niżej czynności 

obserwuj zachowanie wszystkich cieczy 
w szklance.
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w sklepie. Mleko krowie zawiera dużo tłuszczu, 
który w naturalny sposób separuje się w formie 
śmietanki na powierzchni tego mleka już po kilku 
godzinach. Zatem aby zatrzymać tłuszcz w mleku, 
silny strumień mleka przeciska się przez wąskie 
sita, rozbijając w ten sposób cząsteczki tłuszczu 
na malutkie kropelki, które nie łączą się już 
z powrotem i pozostają zawieszone w mleku.

Emulsjami są także niektóre farby produkowane na 
bazie oleju, a także lekarstwa i kosmetyki. Aby 
otrzymać szczególnie gładką emulsję i zapewnić jej 
trwałość, w produktach tych stosuje się specjalne 
substancje zwane emulgatorami. Jednym z nich jest 
żółtko jajka. Dodając żółtko do odpowiedniej 
proporcji oliwy z oliwek i wody, można 
wyprodukować majonez. Innym emulgatorem jest 
płyn do mycia naczyń. Mieszanina, która wytwarza 
się pod koniec naszego doświadczenia w górnej 
części trzeciej szklanki, jest emulsją. 

Doświadczenie 2.
Tęcza

Przed eksperymentem:
1.  Napełnij szklankę do połowy wodą. Połóż kartkę 

na stole, postaw szklankę na kartce.

Eksperyment:
1.  W ciemnym pomieszczeniu zapal źródło mocnego 

światła, które daje wąski snop promieni.
2.  Ustaw tak szklankę względem źródła światła, aby 

cień szklanki padał na duży obszar kartki.
3.  Przesuwaj źródłem światła w różne strony, aż na 

kartce zobaczysz małą, słabą tęczę (albo kilka tęcz).

Alternatywna wersja eksperymentu:
1.  Spryskiwacz (np. taki od płynu do mycia szyb) 

napełnij czystą wodą. W słoneczny dzień wyjdź 
na dwór, stań na otwartej przestrzeni tyłem do 
słońca.

2.  Wyciągnij przed siebie (nieco w bok) rękę, w której 
trzymasz spryskiwacz. Kilka razy po rząd rozpyl 
wodę ze spryskiwacza w powietrze. Powinieneś 
ujrzeć obraz tęczy nałożony na kropelki wody 
rozpylone w powietrzu. Tęcza jest wyraźniejsza, 
jeżeli kropelki rozpylasz na ciemnym tle. Znajdź 
takie miejsce, w którym za kropelkami znajdzie 
się ciemna plama).

Obserwacja:
1.  Jakąkolwiek wersję eksperymentu wykonujesz, 

zaobserwuj, który z kolorów tęczy znajduje 
się po zewnętrznej stronie tęczy, a który po 
wewnętrznej.

Komentarz:
Białe światło jest tak naprawdę mieszaniną światła 
o różnych kolorach. Przechodząc przez zakrzywiony 
pojemnik (na przykład szklankę w kształcie walca) 
pełen wody, światło ulega rozszczepieniu na wiązki 
o różnych kolorach. Podobnie się dzieje, gdy światło 
ślizga się po ostrych krawędziach przedmiotów, 
wówczas także może ulec rozszczepieniu.

Tęcza, która ukazuje Ci się na niebie (lub na mgiełce 
z rozpylacza), powstaje z rozszczepienia światła 
na bardzo wielu kroplach naraz. Od jednych kropel 
dociera do ciebie światło czerwone, od innych 
kropel – światło niebieskie, od jeszcze innych kropel 

- światło pozostałych kolorów tęczy. Każdy człowiek 
widzi swoją niepowtarzalną tęczę. Nawet do osoby 
stojącej bardzo blisko Ciebie kolor czerwony dociera 
od innego zbioru kropelek niż do Ciebie. Podobnie 
jest z innymi kolorami. Dzieje się tak dlatego, że 
obraz tęczy powstaje tak naprawdę nie na niebie, 
ale w Twoim oku.

Tęczę możesz zaobserwować jedynie, gdy naraz 
spełnione są dwa warunki: ściana kropelek 
zawieszonych w powietrzu (na przykład po deszczu) 
znajduje się daleko przed Tobą, a Słońce znajduje się 
za Twoimi plecami.  

Doświadczenie należy wykonać w ciemnym 
pomieszczeniu.

Przygotuj: 
1 przezroczystą szklankę z prostymi ściankami 

lub słoik, mocne źródło światła (takie, które daje 
wąski snop światła), kartkę A4 białego papieru, 

wodę.

uwaga! 
Jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz dostrzec 

tęczy, spróbuj użyć innego źródła światła. 
Bardzo dobrze nadaje się do tego celu światło 

z rzutnika multimedialnego (być może w Twojej 
szkole jest taki rzutnik). Można także spróbować 
wykonać ten eksperyment w bardzo słoneczny 
dzień, stawiając szklankę na nasłonecznionym 

parapecie.
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Doświadczenie 3.
Gęstość zimnego i ciepłego 

powietrza

Przed eksperymentem:
1.   Nadmuchaj balonik.
2.   Zmierz obwód balonika metrem krawieckim 

w najszerszym miejscu (zaznacz flamastrem na 
baloniku linię pomiaru).

3.   Upewnij się, że z balonika nie uchodzi powietrze. 
Włóż balonik do zamrażalnika na ok. 30-45 min.

Eksperyment:
1.   Wyciągnij balonik z zamrażalnika i zmierz 

natychmiast jego obwód wzdłuż uprzednio 
zaznaczonej linii.

Obserwacja:
1.   Jak zmienił się obwód zimnego balonika 

w porównaniu z ciepłym?
2.   Czy objętość balonika zmalała czy wzrosła 

w zamrażalniku?
3.   Czy objętość powietrza w baloniku zmalała czy 

wzrosła po ochłodzeniu?
4.   Jak sądzisz, co stało się z masą powietrza 

w baloniku (zmalała, wzrosła, pozostała bez 
zmian)?

Komentarz:
Ciśnienie powietrza wdmuchanego do balonika 
jest większe niż ciśnienie powietrza na zewnątrz, 
ponieważ musi ono zrównoważyć ciśnienie 
atmosferyczne i naprężenie samego balonika. 
Ciśnienie wewnątrz balonika tylko nieznacznie 
zmaleje podczas jego chłodzenia.

Masa powietrza wdmuchanego do balonika nie 
zmienia się podczas chłodzenia, bo powietrze nie 
wydostaje się z balonika. Obwód balonika zmierzony 
przed włożeniem do zamrażalnika jest większy 
niż obwód balonika mierzony wzdłuż tej samej 
linii po wyciągnięciu z zamrażalnika. Oznacza to, 
że podczas chłodzenia balonika w zamrażalniku 
objętość zawartego w nim powietrza zmalała.

Gęstość substancji to iloraz jej masy i objętości. 
Masy ciepłego i zimnego powietrza w baloniku są 
jednakowe, a objętość zajmowana przez ciepłe 
powietrze jest większa niż objętość zajmowana 
przez zimne powietrze. Oznacza to, że gęstość 
ciepłego powietrza jest mniejsza niż gęstość 
zimnego powietrza. 

Wymaga wstępnego przygotowania ok. 30 min 
przed eksperymentem

Niezbędny zamrażalnik

Przygotuj: 
Przygotuj: 1 balonik, flamaster lub pisak, metr 

krawiecki, zamrażalnik, zegarek lub stoper.
Do opublikowanych doświadczeń uczniowie 

mogą wykonać test sprawdzający pozyskaną 
wiedzę. 

Testy, klucze i więcej doświadczeń  
dostępnych na: www.swietlik.edu.pl

 

Jesteśmy na 

dla fanów specjalne oferty! Polub nas!

        /minilo.aniela
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„Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ 
ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego 
częścią” – kierując się słowami H. Skolimowskiego 
prowadzimy w przedszkolach szereg akcji mających, 
na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. 

Działania nauczycieli są niepowtarzalną szansą 
kształtowania nowych, przyjaznych naturze 
postaw. Dziecko wychowywane w potrzebie 
kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego 
myślenia, w dojrzałym okresie jest w stanie 
naprawić lub zneutralizować negatywne skutki 
gospodarki jego poprzedników. Jednym z takich 
działań był udział dzieci z Przedszkola Nr 63 
w projekcie „Lekcja ciepła” we współpracy 
z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej LPEC. Autorkami scenariusza są doradcy 
metodyczni wychowania przedszkolnego miasta 

Lublin. Do udziału w projekcie zaprosiłyśmy 
6-letnie dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej 
oraz z naszego przedszkola – łącznie ok. 100 dzieci. 

Celem projektu było:
■  zapoznanie dzieci ze sposobami oszczędzania 

energii cieplnej poprzez zapobieganie 
marnotrawstwu ciepła oraz racjonalne 
korzystanie z ciepła (poprzez zmianę nawyków 
i przyzwyczajeń);

■  zapoznanie ze świadomym korzystaniem z ciepła;
■  kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do 

środowiska naturalnego;
■  wykonanie plakatu promującego sposoby 

oszczędzania energii cieplnej oraz dbania 
o środowisko naturalne;

■  czerpanie radości ze wspólnej zabawy 
z elementem zdrowej rywalizacji.

CzeRwoNy kaPtuRek w mieśCie  
– LeKCJA CiePŁA W PrZeDSZKOLU Nr 63 W LUBLiNie

Scenariusz lekcji

Opracowanie: ewa Wójtowicz – doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego miasta Lublin
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Zanim doszło do wspólnego spotkania 
przedszkolaków z różnych placówek, nauczycielki 
podczas zajęć zapoznały dzieci z bajką  

„Czerwony Kapturek w mieście”, następnie 
omówiły ją – zwracając szczególną uwagę na 
treści proekologiczne. Kolejnym etapem projektu 
było wykonanie plakatu promującego sposoby 
oszczędzania energii cieplnej oraz dbania 
o środowisko naturalne. Zakończeniem projektu 
było wspólne spotkanie dzieci w Przedszkolu Nr 63, 
gdzie odczytano bajkę z podziałem na role, po czym 
odbyły się zabawy i zadania sprawdzające wiedzę 
dzieci. 

Propozycja zabaw i zadań dla dzieci 
kształtujących postawy proekologiczne                                                      
(oszczędzanie ciepła):

1.  Wspólne śpiewanie piosenki „Ziemia – wyspa 
zielona”.

2.  Zagadki tematyczne, których rozwiązaniem jest 
hasło CiEPŁO. 

Sześcioro dzieci rozwiązuje zagadki. Po każdej 
zagadce dziecko bierze koło z pierwszą literą 
rozwiązania. Na koniec ustawiają się w szeregu, 
tworząc z liter hasło CIEPŁO.

Jakie warzywo, chociaż niewielkie,
wyciśnie z oczu słoną kropelkę? 
Więc gdy je pokroić się chce, 
to chronić trzeba oczy swe. 
CEBULA

Ten mały domek,
przez Eskimosa wybudowany,
z lodu i śniegu
ma dach, podłogę i wszystkie ściany. 
IGLOO

W mieszkaniu lament – zgasło światło,
a żyć bez prądu nie jest łatwo.
Przyszedł czarodziej więc do domu
i oczywiście zaraz pomógł. 
ELEKTRyK 

W elektrowni powstaje,
do domów się dostaje.
Jest silny niesłychanie,
włącza pralkę i oświetla mieszkanie.
PRĄD

Szybko po lodzie niosą nas one.
Obie do butów są przyczepione. 
ŁyŻWy

Jestem pożyteczny,
lecz robię też szkody.
Daję ludziom ciepło
i boję się wody. 
OGIEŃ

3.  Zabawa ruchowa „Płynie prąd – awaria”.
Dzieci-zabawki. Chłopcy naśladują roboty, 
dziewczynki lalki. 
Poruszają się po dywanie, bo płynie w nich prąd. 
Na hasło „awaria” dzieci stają bez ruchu, bo prądu 
nie ma.

4. Czym palimy w piecu? 
Uczestnicy: Czworo dzieci.
Pomoce: kosz, obręcze, rękawiczki jednorazowe.
W koszu ukryte są różne materiały opałowe: 
węgiel, koks, brykiet węglowy, brykiet drewniany, 
polana drewniane, papiery, plastikowe butelki, 
przedmioty z gumy.
Zadaniem dzieci jest wybrać tylko te, których 
spalanie nie zagraża środowisku.

5. Dostawcy ciepła.
Uczestnicy: wszystkie dzieci.
Dzieci stoją w czterech rzędach. W swoich grupach 
podają sobie piłkę (ciepło) z ręki do ręki, tak aby 
jak najszybciej dotarła z elektrociepłowni do domu 
(czyli do ostatniego dziecka).

6. Prawda/fałsz.
Uczestnicy: wszystkie dzieci. 
Umawiamy się z dziećmi, że po odczytaniu zdania 
prawdziwego – klasną, a fałszywego – nie. Pytania 
są związane z treścią bajki o „Czerwonym Kapturku 
w mieście”.

■  Prąd powstaje w elektrowni. 
 PRAWDA

■  Gdy otwieramy okno, to odkręcamy grzejniki. 
 FAŁSZ

■  Pod ziemią znajdują się rury, którymi płynie ciepła 
woda. 

 PRAWDA

■  W elektrociepłowni produkuje się ciepło i prąd. 
 PRAWDA

■  W piecu najlepiej palić śmieciami. 
 FAŁSZ

■  Kominy w elektrociepłowni mają filtry. 
 PRAWDA

7.  Prezentacja haseł i plakatów proekologicznych 
przyniesionych przez przedszkolaków.  
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Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z największych problemów, z którym 
przyjdzie się zmierzyć ludzkości. Zmniejszenie różnorodności biologicznej, 

zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza oraz ciągły wzrost masy generowanych 
odpadów sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna.

działaNia PodeJmowaNe 
w PlaCówkaCH oświatowyCH 

w Celu zmNieJSzeNia 
zaNieCzySzCzeNia śRodowiSka

c o można zatem zrobić, żyjąc tu i teraz, 
aby przeciwdziałać tym niepokojącym 

procesom? Za inspirację mogą posłużyć działania 
podejmowane przez Szkołę Podstawową  
im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

Pani Elżbieta Nowosad 
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława 
Sikorskiego w łaszczowie
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, SZKOLNy 
OPIEKUN SZKOLNEJ KASy OSZCZęDNOŚCI

Chcąc zmniejszyć poziom zanieczyszczenia 
środowiska, trzeba zacząć samemu
o nie dbać i namawiać do tego innych. W naszej 
szkole działa Liga Ochrony Przyrody, której celem 
jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw 
dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Współpracuje 
z nią Szkolna Kasa Oszczędności, która uczy 
nie tylko, jak oszczędzać pieniądze, ale również 
prowadzi zbiórki surowców wtórnych, ucząc dzieci 
systematyczności w działaniach i oszczędności 
na korzyść środowiska naturalnego. Staramy się 
kształtować w uczniach szacunek dla przyrody i jej 
piękna. Rozwijamy odpowiedzialność i potrzebę 
reagowania na problemy środowiska naturalnego. 
Uczymy wnioskowania, perspektywicznego 
myślenia i przewidywania skutków działalności 
człowieka, podejmowania działań mających na 
celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, 
ekologicznego życia w szkole i we własnym domu. 
Poprzez nasze działania kształtujemy trwałe 
zmiany w zachowaniach, które będą w przyszłości 

chroniły środowisko. Staramy się propagować 
wiedzę i postawy ekologiczne. Zachęcamy 
do działania w zespole na rzecz zmniejszenia 
zanieczyszczeń środowiska. W naszych działaniach 
biorą udział uczniowie, rodzice oraz pracownicy 
szkoły. 

Przykłady naszych działań:
■  Zbiórka surowców wtórnych: 
 ›  makulatury, 
 ›  zużytych baterii, 
 ›  plastikowych zakrętek, 
 ›  puszek aluminiowych.
■  Segregowanie odpadów.
■  Używanie papierowych torebek, zamiast 

plastikowych woreczków.
■  Pielęgnowanie i sadzenie kwiatów w szkole. 
■  Sadzenie krzewów ozdobnych na terenie szkoły. 
■  Dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych 
– współpraca z nadleśnictwem.

■  Zaprzestanie stosowania węgla jako opału 
w kotłowni szkolnej, co zmniejszyło emisję gazów 
do atmosfery.

■  Odprowadzanie ścieków szkolnych do 
oczyszczalni.

■  Racjonalne wykorzystanie wody, światła, papieru, 
żywności przez uczniów i pracowników szkoły.

■  Nasi uczniowie biorą udział w akcjach: 
 ›  „Sprzątanie świata”,
 ›  „Dzień Ziemi”,
 ›  „Dzień Wiosny”,
 ›  „Pola nadziei” –  akcja sadzenia krokusów,
 ›  „Obsadzanie szkolnego placu zabaw krzewami 

ozdobnymi”.
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„dzień wiosny” jest zielonym dniem w naszej szkole.

nawiązaliśmy współpracę z Hospicjum  
Santa Galla w Łabuńkach. 
przekazujemy mu plastikowe zakrętki, zbierane w akcji 
charytatywnej prowadzonej przez cały rok. wcześniej 
zbieraliśmy zakrętki na protezę ręki dla dziewczynki 
z komarowa.

od kilku lat prowadzimy zbiórkę zużytych baterii, 
które przekazujemy do jednej z organizacji odzysku 
zajmującej się bateriami.

Wyniki zbiórki surowców  
wtórnych w I półroczu roku 
szkolnego 2015/16 (bez stycznia): 

Zakrętki – 18 worków,

Zużyte baterie – 65 kg,

Makulatura – 1120 kg  
– wymiana na papier toaletowy do szkoły.

Kilka lat temu prowadziliśmy zbiórkę szkła 
białego i kolorowego, a obecnie w gminie 
Łaszczów prowadzona jest segregacja 
odpadów, więc zaprzestaliśmy tej akcji.

 

PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI 
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW

Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej! 
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!

Polub nas na: www.fb.com/klubekoedukator
www.ekoedukator.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Warszawy! 
II półrocze – 1 października, Temat: Zrównoważony rozwój

Czekamy na zgłoszenia!
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Ogólnopolski Klub ekoedukatora rozpoczął swoja działalność w 2013 roku. 
Obecnie tworzy go około 1300 zarejestrowanych nauczycieli, a działania Klubu 

za ich pośrednictwem docierają do ponad 355 tysięcy uczniów. Dotychczas 
przeprowadzono 49 spotkań, w których uczestniczyło 632 nauczycieli. 

Co SłyCHać 
u klubowiCzów okee

W listopadzie i grudniu 2015 roku uczestnicy 
warsztatów organizowanych przez OKEE 

pogłębiali swoją wiedzę w dwóch blokach tematycznych. 
Pierwszy z nich dotyczył właściwego gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi i nosił tytuł: ,,Żywność 
a gospodarka odpadami". Drugi blok pt. ,,Nie trać energii..." 
został poświęcony zagadnieniom baterii i akumulatorów. 

W pierwszej części omówiono między innymi zasady 
zdrowego żywienia, konsekwencje nieprawidłowej 
diety, oznakowanie opakowań oraz sposoby 
postępowania z odpadami opakowaniowymi. Pedagodzy 
dostrzegli zależność pomiędzy marnotrawstwem 
żywności a nadmiernym generowaniem odpadów 
opakowaniowych. Partnerem pierwszego bloku była 
firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
Spotkania zostały wzbogacone obecnością ekspertów 
zewnętrznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli 
nas między innymi Pani dr inż. Agnieszka Latoch - 
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania 
Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oraz przedstawiciel 
warszawskich Banków Żywności - Pani Maria 
Kowalewska. W części praktycznej warsztatów zostały 
wykorzystane odpady opakowaniowe po żywności. Tym 
razem uczestnicy dowiedzieli się, jak z kartonu po soku 
bądź mleku wykonać funkcjonalną ekoportmonetkę.

Druga część spotkań, której partnerem była firma 
Enersys Sp. z o.o., dotyczyła wpływu substancji 
stosowanych w bateriach i akumulatorach na 
środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, selektywnej 
zbiórki, dostępnych systemów zbierania i recyklingu 
oraz stosowanych na bateriach symboli. Poruszyliśmy 
również tematykę związaną z rolą użytkowników 
końcowych w przyczynianiu się do recyklingu zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów. Przeprowadzono 
zajęcia praktyczne oraz debatę na temat baterii 
i akumulatorów, jako tematów poruszanych za zajęciach 
z dziećmi. Okazało się, że pomimo wiedzy na temat 
właściwego postępowania z bateriami i akumulatorami, 
nauczycielom brakuje inspiracji do prowadzenia lekcji 
związanych z tą tematyką, a spotkania Ogólnopolskiego 
Klubu EkoEdukatora są świetną okazją do zaczerpnięcia 
inspiracji i nowych pomysłów na zajęcia z uczniami.

PARTnERZY SPOTKAń OGÓlnOPOlSKiEGO Klubu EKOEDuKATORA:

w grudniu zakończony został ii etap konkursu dla 
nauczycieli w ramach programu „sówka mądra 
główka”. przypomnijmy, że była to już druga edycja 
konkursu, w którym najaktywniejszy ekoedukator 
został nagordzony rowerem. przedstawiciele 

ogólnopolskiego klubu ekoedukatora pierwszy rower 
dla aktywnego nauczyciela przekazali w maju 2015 r. 

w grudniu nadszedł czas na wyłonienie ekoedukatora 
najbardziej aktywnego w programie „sówka mądra główka” 

w drugim półroczu 2015 roku. laureatką została pani Bernadeta szaflik. 
Fundatorem nagród była firma alliance Bikes, wyłączny dystrybutor na 
polskę rowerów Ferrini.

Kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Klubu 
EkoEdukatora już w tym roku. W pierwszym 
półroczu poruszymy tematykę Parków Narodowych 
i Krajobrazowych, a w drugim zagadnienia związane 
ze zrównoważonym rozwojem. Wszystkich 
nauczycieli zapraszamy już teraz!

Więcej informacji:
Joanna Woch, tel. 509 794 988
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
Piotr Grodkiewicz
piotr.grodkiewicz@mmconsulting.waw.pl

www.ekoedukator.pl
www.facebook.com/klubekoedukator  



Fundacja Eko Cykl 
posiada status organizacji 
pożytku publicznego

Przekaż nam 1% podatku, 
wpisując w swoim rozliczeniu PIT 
nasz nr KRS 0000412653

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

fundacja-ekocykl.pl fb.com/fundacjaekocykl

Wspólnie tworzymy 
społeczeństwo ekologiczne

Fundacja działa od 2012 roku
Przekazała dotychczas 30 076,64 zł 
na budowanie społeczeństwa recyklingu w Polsce.

Nasz Drogi Darczyńco, jeśli chcesz, 
żeby imienne podziękowanie dla Ciebie znalazło się 
na stronie www.fundacja-ekocykl.pl, podaj nam 
swoje imię i nazwisko.
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TEMAT PRZEWODNI NUMERU

EDUKUJE
ROZWIJA

BAWI

14,90
CENA 

• Czym jest miejskie górnictwo?
• Wysypisko śmieci 
   czy kopalnia skarbów?
• Co odzyskujemy z odpadów?
• Jak powstaje energia 
   ze spalania odpadów?

KWARTALNIK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

City Mining 
W POLSCE

ODPOWIEDZI 
NA TE PYTANIA SZUKAJCIE 
W KOLEJNYM NUMERZE 

LUB W WYDANIU ELEKTRONICZNYM

NA 60 STRONACH! 

minilo.org

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W MINILO&ANIELA
Kontakt: Marcin Bajko 
tel. 519 184 337
marcin.bajko@mmconsulting.waw.pl


