
C T YI

M I N N GI

kwartalnik edukacji ekologicznej

składowiska odpadów - wysypiska śmieci czy kopalnie skarbów?  •  wakacyjne pamiątki z upcyklingu  •  ozon (o3) - co warto i trzeba 
o nim wiedzieć  •  kosmiczne śmieci  •  ciekawe miejsca dla wycieczek szkolnych - kraina wielkich jezior mazurskich  •  scenariusz lekcji 

II KWARTAŁ 2016
nr 14

cena 14,90
(w tym 23% vat)

issn 2450-6281 • indeks 407348
nakład drukowany 5000 egz.

e-wydanie 100 000 egz.

CITY MINING 
– NASZE DOMY 
I MIASTA SĄ 
KOPALNIAMI 
SUROWCÓW!

PODRÓŻUJĄC PO ŚWIECIE  
NAUCZYŁAM SIĘ NAPRAWDĘ DUŻO  
ROZMOWA Z NELĄ – MAŁĄ REPORTERKĄ 

12
Odlotowych

NAKLEJEK 
RECYKLINGOWYCh





3

„J eśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewa, lecz 
jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”. To chińskie przysłowie umacnia nas w wierze, 
iż działania podejmowane przez nas obecnie mają kolosalny wpływ na jakość naszego życia 

w przyszłości. Nie chcemy, aby coraz większe góry odpadów zalegały na składowiskach, a nasze 
mieszkania były miejscem, gdzie zalegają cenne metale w postaci pokrytych kurzem starych 
telefonów i laptopów. City mining w Polsce to temat przewodni tego numeru MiniLO&Aniela. 

,,Miejskie górnictwo’’, bo tak tłumaczony jest ten termin, to nowatorska idea, według której cenne 
surowce zyskują drugie życie. 
Dla najmłodszych zamieściliśmy wiele przystępnych informacji wraz z ekologicznymi rebusami 
i łamigłówkami oraz ekobajkę o bardzo ważnej skale, jaką jest boksyt. Czemu jej znaczenie jest 
istotne? Przeczytajcie naszą bajkę na stronie 8. Zapraszamy wszystkich do warszawskiego 
ZOO, gdzie można zobaczyć naszą redakcyjną sowę pójdźkę. Co słychać u redakcyjnej sówki? 

– odpowiedź na stronie 12.
W dziale Ekoedukacja dla starszych Czytelników prezentujemy artykuły dotyczące odpadów 
w kosmosie, zanieczyszczenia ozonem oraz oznaczenia opakowań po środkach niebezpiecznych. 
Ponadto z wywiadu z Nelą – Małą Reporterką dowiecie się jak zaczeła się jej przygoda 
z podróżowaniem, a Pani Monika Selin ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu, opowie dlaczego powinniśmy dbać o Morze Bałtyckie.
Nauczyciele w dziale Klub Ekoedukatora znajdą scenariusz zajęć dotyczący składowania odpadów. 
Zapraszamy również do zapoznania się z działaniami placówek oświatowych, które warte są 
naśladowania, a tych z Państwa, którzy szukają miejsca do organizacji wycieczek szkolnych lub 
wakacyjnych podróży – zapraszamy do nowego cyklu: Gdzie na wycieczkę? 
Na koniec zachęcam do przejrzenia zakamarków szafek, biurek, półek... Sprzęt, który nie jest 
przydatny, a nadaje się do recyklingu, warto oddać do specjalnych punktów czy internetowych 
serwisów. Oddajmy nieprzydatne nam surowce, może choć trochę w ten sposób ulżymy naturze.

Z życzeniami udanej lektury,
Agnieszka Karpińska
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SkładowiSka  
odpadów

wysypiska śmieci  
czy kopalnie skarbów?

Zastanawialiście się kiedyś, co znajduje się na 
składowisku odpadów? Zapewne odpowiecie, 

że to oczywiste, że odpady. Prawda jest jednak taka, 
że człowiek przez nieuwagę lub niewiedzę potrafi 

wyrzucić dosłownie wszystko, a w miejscu tym 
możemy znaleźć mnóstwo cennych przedmiotów.
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Powierzchnia 
składowisk 

odpadów w Polsce 
w 2014 roku wynosiła 

1927 hektarów - to tyle, 
ile wynosi powierzchnia 

prawie 2700 boisk 
piłkarskich!

Powierzchnia 
dzikich wysypisk 

w 2014 roku 
wynosiła 

167 hektarów. 



 Na składowisku odpadów 
można znaleźć wiele 

skarbów. Dowodem na to są 
między innymi stada ptaków, 

które czerpią z nich pożywienie. 
Ciekawe rzeczy znajdują tam również 
pracownicy  podczas sortowania 
odpadów. Są to między innymi: 
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Pamiętaj, 
że składowiska 

odpadów 
i wysypiska śmieci 

to nie to samo!

SkładowiSko odPadów  
– założone zgodnie z prawem 
miejsce, w którym zbierane są odpady 
od mieszkańców i przetwarzane w taki 
sposób, by nie zagrażały one środowisku.

wySyPiSko śmieci  
– nielegalne, można je czasem spotkać 
w lesie. Środowisko nie jest w żaden 
sposób zabezpieczone, przez co odpady 
je zatruwają. 

Biżuteria

KluczyKi 
samochodowe doKumenty

Pieniądze sPrawny 
sPrzęt 
eleKtroniczny

marKowe 
uBrania

antyKi



PO KILKU LATACh:
REKULTYWACJA  
SKŁADOWISKA
CZYLI PRZEKSZTAŁCENIE  
GO NP. W TERENY  
REKREACYJNE
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Nic dziwnego, 
że istnieją ludzie, 
tzw. „nurkowie”, 
którzy poprzez 

szukanie skarbów 
wśród odpadów 

zarabiają na życie!

Większość  
przedmiotów, jaka 

trafia na składowisko, 
to odpady, które  
nadal są cennym 

surowcem. Co się z nimi 
dzieje, gdy zabiera je 

śmieciarka?

sortowanie 
odPadów

surowce
nadające się
do recyKlingu

odPady 
organiczne

Pozostałe
odPady

PaPier

metal

PlastiK

szKło

nawozy 
sztuczne

Karma
dla zwierząt

wywóz 
do sPalarni
odPadów

zesKładowanie
na sKładowisKu

energia
ze sPalenia
odPadów  Jż

Źródła:
•  www.regiopraca.pl/portal/

rynek-pracy/zawody/praca-na-
wysypisku-smieci-czasem-mozna-
znalezc-zloto-czasem-skrzynke-
wodki-zdjeci

•  www.eko-logis.com.pl/wywoz-
smieci-i-co-dalej-czyli-co-sie-
dzieje-z-odpadami

•  www.warszawa.wyborcza.pl/war
szawa/1,34889,9402393,Wysypis
ko_smieci_pelne_skarbow__Co_
mozna_tam_znalezc_.html
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Historia 
mojej przemiany 

EKOBAJKA 
Joanna Żabicka  

W itajcie. Chciałbym opowiedzieć Wam 
moją, odnoszę wrażenie, całkiem nie-

zwykłą historię. Nazywam się… właściwie to bez 
znaczenia. Moje imiona dość często się zmieniały, 
tak samo często ja zmieniałem swoją całą postać. 
Myślicie, że jestem jakimś upiorem czy duchem? 
Nic bardziej mylnego. Jestem pewien, że spotka-
łeś mnie kiedyś lub któregoś z moich braci i nawet 
nie miałeś świadomości, że obcowałeś z tak cieka-
wymi istotami.

Od początku… Urodziłem się w Australii. Byłem 
piękną, brunatną skałą osadową, a nazywałem się 
Boksyt. Byłem fragmentem niezwykłych wzgórz 
o czerwonawym zabarwieniu, wygrzewałem się 

w gorącym słońcu i leniwie obserwowałem świat. 
Niektórzy moi przyjaciele, np. drzewa, trawy 

czy przelatujące ptaki, droczyły się ze mną, 
że na pewno muszę mieć serce z ka-

mienia, ale wszyscy wiedzieli-
śmy, że to tylko żarty. 

Na moich plecach każdy mógł się zatrzymać, nie 
przeganiałem także wszędobylskiej roślinności, 
która uparcie próbowała się na mnie osiedlić, a jej 
korzenie delikatnie wgryzały się w moją skórę. Po 
cichu marzyłem, że kiedyś mógłby wyrosnąć na 
mnie jakiś piękny kwiat, ale każdy wiedział, że 
to niemożliwe. W końcu byłem dość twardym 
podłożem (powiedziałbym: twardym jak skała) 
i żaden delikatny kwiatek nie dałby rady przebić 
mojej skóry swoimi korzonkami. Starałem się jed-
nak nie smucić i cieszyłem się tym, co mam, czyli 
pięknymi widokami i świeżym powietrzem.

Pewnego razu przez moich skalnych braci prze-
szedł szmer niepewności, strachu, a może też 
trochę ciekawości? Dowiedzieliśmy się, że jeste-
śmy tak wyjątkowi, że zainteresowali się nami lu-
dzie! Prawdziwi ludzie mieli do nas przychodzić, 
oglądać nas, a potem my mieliśmy dla nich pra-
cować i tworzyć niesamowite rzeczy. Było to dla 
nas wszystkich absolutnie niesamowite. W końcu 
nieczęsto można było spotkać u nas człowieka. 
Po paru dniach dowiedzieliśmy się, że wspólnie 
otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Złoża Boksytu, 
a każdy z osobna był nazywany Rudą Glinu. Ach, 
jacy byliśmy dumni.

Na początku prace były dla nas trochę stresują-
ce. Ludzie przywieźli koparki, ciężarów-

ki i inny ciężki sprzęt, którego nawet 
nie potrafię nazwać. Na szczęście 

„wydobycie”, jak mówili, nie było 
bolesne. Było to jednak dość 
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dziwne uczucie, ponieważ przez całe życie byłem 
nierozerwalnie złączony z ziemią i moimi braćmi, 
a teraz trafiłem na ciężarówkę. W trakcie niezbyt 
długiej podróży do zakładu przetwórczego mo-
głem podziwiać piękne krajobrazy, które zawsze 
były dla mnie niedostępne. Było mi przykro, że 
nie mogę dłużej popatrzeć na te cuda. Wtedy jesz-
cze nie zdawałem sobie sprawy, że najciekawsze 
dopiero nadejdzie.

W zakładzie przetwórczym zostałem poddany 
wszelkim zabiegom pielęgnacyjnym. W pierwszej 
kolejności umyto mnie, a potem dokładnie po-
kruszono, następnie byłem zanurzany w różnych 
roztworach. Ludzie mówili, że to wszystko to spe-
cjalny proces oczyszczania. Chyba musiałem być 
bardzo brudny, skoro tak długo musieli mnie czy-
ścić! Po pewnym czasie zabiegi doprowadziły do 
tego, że stałem się biały jak… papier! Nie trwało to 
jednak zbyt długo, ponieważ pod wpływem prądu 
i kolejnych dziwnych substancji przekształcono 
mnie w całkiem nową postać. Od teraz nazywa-
łem się Glin, ale większość wołała na mnie Alu-
minium. Miałem piękny, srebrny kolor, a błysz-
czałem się jak najprawdziwsze złoto. Zrobiono ze 
mnie odlewy, potem przekształcono w równiutką 
blachę, a następnie wysłano w dalszą drogę.

W ciężarówce było niespokojnie. Znowu nie wie-
dzieliśmy, jak potoczy się nasz los i czym się sta-
niemy. Słyszeliśmy, że z aluminium powstają róż-
ne niesamowite rzeczy, np. części samochodowe, 
elektroniczne, biżuteria. Gdy tak przekrzykiwali-
śmy się, kto zostanie pięknymi kolczykami, a kto 
oszałamiającym naszyjnikiem… dotarliśmy do 
fabryki puszek.

Płacz i panika rozniosły się po ciężarówce. Mamy 
być puszkami? Myśleliśmy, że ludzie potrzebują 
nas, byśmy wykonywali ważną i potrzebną pra-
cę. Ach, jak bardzo zatęskniliśmy za czasami, gdy 
byliśmy skałami. Całkiem załamani trafiliśmy na 
halę produkcyjną, gdzie prasa zaczęła wycinać 
z nas blaszane kubki i przycinać do odpowiedniej 
wysokości. Trochę poprawił mi się humor, bo wy-
tłoczone paseczki nawet ładnie się komponowały 
z moim srebrzystym ciałem. W środku zostałem 
pomalowany specjalnym lakierem, którego za-
daniem było oddzielenie mojej skóry od jedzenia, 
które miałem w sobie nosić, i już. Byłem gotowy. 
No, prawie gotowy. Byłem całkiem goły, jednak za 
chwilę dostałem stosowny ubiór – etykietę z du-
żym napisem „ANANASY” i kolorowymi owocami.

Już z nowym imieniem, Puszka, zostałem wysła-
ny do fabryki ananasów. Słodkie owoce w jeszcze 
słodszej zalewie wypełniły mnie po brzegi. Nie 
powiem, całkiem mi się to podobało. W końcu kto 
nie lubi ananasów w zalewie? Zawsze przecież mo-
gło być gorzej, prawda? Puszka z ananasami to nie 
najgorsza funkcja. Razem z setkami innych pu-
szek trafiłem na półkę do wielkiego supermarketu. 
Pierwszy raz w życiu miałem okazję widzieć tylu 
ludzi naraz! Starzy, młodzi, wysocy, niscy. Chyba 
widziałem wszystkich ludzi na świecie. Po kilku 
godzinach wyczekiwania poczułem, jak obejmuje 
mnie szczupła dłoń i delikatnie wkłada do koszy-
ka. Obok mnie było tam także dwóch moich braci: 
jeden był puszką z kukurydzą, a drugi z grosz-
kiem. Dawno się nie widzieliśmy, więc mogliśmy 
miło powspominać stare dobre czasy i wspólnie 
ponarzekać na wszelkie niedogodności.
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W domu zostaliśmy postawieni obok siebie i mimo 
że nasze obecne życie było zupełnie przyjemne, to 
nie ukrywam, że bardzo martwiłem się tym, co 
będzie później. Wiedziałem już, że lada dzień tra-
fię na śmietnik. Będę gnił gdzieś na składowisku 
odpadów, niepotrzebny i niechciany. Jako pierw-
szy odszedł od nas puszka z kukurydzą, potem 
puszka z groszkiem. Przez pewien czas zostałem 
sam jak palec, za jedyne towarzystwo mając słoiki 
z dżemem. Byłem przerażony, ponieważ, jak mi 
się wydawało, mój los był przesądzony. Zamar-
łem, kiedy ta sama co w sklepie kobieca dłoń znów 
mnie chwyciła i opróżniła. Gdy już czekałem, aż 
trafię do kosza na śmieci, stało się coś zaskakują-
cego. Kobieta, która właśnie skończyła jeść anana-
sy, delikatnie opłukała mnie wodą i zdjęła ze mnie 
etykietę, a następnie zaniosła do pokoju. Nie wie-
działem, co się dzieje, a już totalnie byłem zdezo-
rientowany, kiedy zobaczyłem, że obok mnie stoją 
moi bracia – już bez kukurydzy i groszku w środ-
ku, podobnie jak ja dokładnie wymyci. Po kilku 
dniach dołączyli do nas kolejni dwaj nasi bracia, 
po czym wszyscy zostaliśmy zabrani na proces, 
którego nikt z nas się nie spodziewał.

Zostaliśmy pomalowani akrylową farbą na paste-
lowy zielony kolor. Do teraz śmieję się na samą 
myśl o tym malowaniu – pędzelek tak bardzo 
mnie łaskotał! Ale ogólnie było to bardzo miłe 
uczucie. Trochę było mi szkoda, że straciłem swój 
srebrny kolor, ale zieleń też całkiem mi się podo-
bała. Najciekawsze jednak miało się dopiero zda-
rzyć. Nasza pani namalowała na nas kwiaty! Jed-
nym słowem: byłem zielony i byłem wymalowany 
w piękne orchidee. A może tulipany. Albo maki. 

Właściwie to nie znam się na kwiatach. Ale wiem, 
że niedługo będę miał okazję poszerzyć swoją wie-
dzę, ponieważ zostałem napełniony ziemią, a jutro 
oczekuję przyjęcia do siebie nowych towarzyszy, 
kolorowych i pachnących. To ci heca, w czasach 
gdy byłem skałą, żadna trawa by nie uwierzyła, 
że będę kiedyś nosić na sobie prawdziwe kwiaty. 
Mimo że byłem wtedy zadowolony ze swojego ży-
cia, nigdy bym się nie spodziewał, że teraz zostanę 
piękną doniczką, domem dla tak cudownych istot, 
jakimi są kwiaty. Zwłaszcza że moje losy poto-
czyły się w bardzo niezwykły sposób – kiedy już 
w duchu pożegnałem się ze światem i czekałem na 
wyrzucenie do śmietnika, otrzymałem nowe życie 
i nowy wizerunek.

Dziś ludzie mówią na mnie Doniczka i to jest moje 
obecne imię, jednak kto wie, co będzie jutro, za 
miesiąc, za rok? Teraz już wiem, że nie warto mar-
twić się na zapas i zastanawiać, co by było gdyby, 
bo życie potrafi przynieść nam najbardziej nie-
spodziewane niespodzianki, a marzenia napraw-
dę się spełniają.  
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Rozwiąż
Krzyżówkę
Odgadnij hasło, którego 
wyjaśnienie znajduje się 

niżej.

1.  Daje nam światło. Najwięcej prądu 
pobiera tradycyjna żarowa, mniej 
energooszczędna, a najmniej LED.

2.  Produkuje się z niego np. szyby, szklanki 
i butelki.

3.  Małe pojemniczki na prąd, pozwalające 
zasilać urządzenia bez użycia kabli. 
Zużyte wyrzucamy do specjalnych 
pojemników.

4.  Wytwarza się go z drewna,  
np. do produkcji książek.

5.  To w nich często są sprzedawane 
konserwowe warzywa i owoce czy 
napoje gazowane.

6.  Gruby brązowy papier, z którego robi się 
m.in. pudełka.

HASłO

 4

 5

 1

 2

 3

 6

Jeden z odpadów niebezpiecznych. Dawniej 
często się go wykorzystywało m.in. do 
pokrywania dachów. Obecnie ludzie są 
zobowiązani do jego usunięcia, ponieważ 
odkryto, jak bardzo jest szkodliwy: pył 
powstający podczas łamania, cięcia, a także 
czyszczenia tego materiału dostaje się do płuc 
i powoduje choroby nowotworowe. 

Odpowiedź: AZBEST
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Pójdźka 
nasza redakcyjna

Już jakiś czas temu wspominaliśmy o adopcji pójdźki 
przez Minilo&Aniela. Mimo że minęło sporo czasu,  chcemy 

Was poinformować, że nasze starania przyniosły efekt! Procedury 
adopcyjne są czasami skomplikowane i wymagają sporo cierpliwości, 

ale od teraz będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w opiece nad naszą 
piękną sową z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

A doptowana przez nas sówka to samiczka, 
która urodziła się już w niewoli. Jej rodzice 

dawno temu ulegli wypadkowi, który uniemożliwił 
im życie na wolności, dlatego też trafili do Ptasiego 
Azylu przy warszawskim ZOO. Po pewnym czasie 
zwierzęta zostały w miarę możliwości wyleczone, 
jednak ich stan wciąż nie pozwala na ich 
wypuszczenie, dlatego przeniesiono je do woliery 
w ogrodzie zoologicznym, gdzie są odwiedzane 
przez liczne grupy zwiedzających. Gdy 
będziecie w warszawskim ZOO, 
koniecznie odwiedźcie „naszą” 
pójdźkę, która obecnie 
przebywa w wolierze 
naprzeciwko fok 
i niedźwiedzi polarnych. 
Tymczasem jednak 
dowiedzmy się czegoś 
więcej na temat naszej 
nowej podopiecznej…

Pójdźka jest, jak już zapewne 
zdążyliście przeczytać, 
sową, czyli drapieżnym 
ptakiem nocnym, choć 
zdarza jej się także 
być aktywną w ciągu 
dnia: zwłaszcza 
o poranku i chwilę przed 
zapadnięciem zmroku. 
Z wierzchu jej pióra 
są brązowo-szare 
z jaśniejszymi, 
biało-rudawymi 
plamkami, na brzuchu 

przeważają natomiast jasne piórka. Pójdźka ma 
charakterystyczny żółty dziób, a nad równie 
żółtymi oczami zobaczyć możemy białe brwi. 
Ogólnie jest niewielką sową o krępej budowie ciała, 
mierzącą około 25 cm. Samice są nieco większe 
od samców i to jest jedyna różnica, dzięki której 
możemy określić płeć. 
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Poza tym są one do 
siebie bardzo podobne. Na przełomie kwietnia 
i maja sowy te składają 4-5 niemalże okrągłych jaj, 
a po około 30 dniach wykluwają się z nich 
pokryte ciemnoszarym puchem 
pisklęta.

Pójdźka prowadzi osiadły 
tryb życia, co oznacza, 
że dorosła sowa 
nie przemieszcza 
się zbytnio i nie 
opuszcza swojego 
gniazda. Dłuższą 
wędrówkę 
odbywają jedynie 
młode pójdźki, 
które poszukują 
dla siebie nowego 
terytorium. 

W Polsce jest 
to ptak 

zagrożony 
wyginięciem 
i objęty ścisłą 
ochroną, a spotkać 
go możemy głównie na 

wsiach i na obrzeżach miast, 
gdzie zamieszkuje otwory wentylacyjne, 

szczeliny murów albo poddasza budynków. 
Żywi się głównie owadami, gryzoniami 

i małymi ptakami, ale potrafi zapolować 

także np. na łasicę. Ze względu na to, że pójdziek 
z roku na rok jest coraz mniej, konieczne jest 
pozostawianie jej dobrych miejsc na zakładanie 
gniazd. Jeżeli prowadzony jest remont budynku, 
a otwory wentylacyjne są zamykane kratkami, 
należy zawiesić w odpowiednich miejscach 
(zazwyczaj na ścianach budynków lub na drzewach) 
specjalne budki lęgowe, gdzie sowy będą mogły się 
przenieść. 

Skąd taka nazwa? Pochodzi ona 
od charakterystycznego dźwięku wydawanego 
przez samce pójdźki. Przez lata wywoływał 
on postrach u ludzi i stał się źródłem przepowiedni 
i zabobonów. Dlaczego?

„Krzyk sowy nad domem jest złą 
wróżbą, a mianowicie tak zwanej 
pójdźki, której głos podobny 
do pójdź! pójdź! jeżeli uporczywie 
się powtarza, to wróżba, że jedna 
z miejscowych osób pójdzie 
na tamten świat w ciągu roku”.

Oczywiście przesąd ten nie ma nic 
wspólnego z prawdą. Nie musimy 

obawiać się pójdziek ani ich 
głosów. W ramach 

równowagi warto dodać, 
że sowa ta była ściśle 

związana z grecką 
boginią Ateną i do 

dziś stanowi  
symbol mądrości. 
Zresztą jak można 
przypisywać takie 
straszne 
właściwości tak 
uroczemu 

stworzeniu, jakim 
jest nasza piękna 

sówka?  Jż

Źródła:
•  Gloger Z. 1877. Zabobony i mniemania 

ludu nadnarwiańskiego tyczące 
ptaków, płazów i owadów.

•  Taczanowski W. 2012 (reprint). Ptaki krajowe. 
lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

•  www.drapiezniki.pl/490-pojdzka-zwyczajna-.html
•  www.ptakiwbudynkach.pl/index.php?option=com_k2&vie

w=item&id=107:p%C3%b3jd%C5%bAka&itemid=48

Pójdźka 
(Athene noctua) 

– średniego rozmiaru sowa 
zamieszkująca południową 

Europę, północną Afrykę 
i Bliski Wschód.
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Kto dosiadł konia,
ten dosiadł wiatr!

Jazda konna to obecnie jedna z częściej wybieranych form aktywnego 
wypoczynku. Mimo że sport wydaje się stosunkowo prosty, to należy 
pamiętać, że pozory lubią mylić! Jeździectwo wiąże się z godzinami 

ciężkiej pracy, spodziewać się możemy także licznych wzlotów i upadków 
– w dosłownym tego słowa znaczeniu.  Pewne jednak jest, że gdy już 

zgramy się z koniem, stworzymy świetny zespół, a przy tym zdobędziemy 
wdzięcznego przyjaciela.

J azda konna ma mnóstwo zalet. Przede 
wszystkim sport ten pozwala zrelaksować 

się i oderwać od szarej codzienności. Już na 
pierwszych jazdach zobaczymy, że jest on jedyny 
w swoim rodzaju, ponieważ polega on współpracy 
ze zwierzęciem. Bo w jeździectwie nie chodzi 
o wydawanie rozkazów: kluczowe jest tutaj 
zaufanie i tylko w ten sposób będziemy w stanie 
osiągnąć sukces. Osobom, które nigdy nie dosiadły 
konia, trudno będzie opisać, na czym polega 
fenomen tego sportu. Samo uczucie „połączenia” 
ze zwierzęciem jest niezwykłe, ale najpiękniejszych 
wspomnień dostarczają wyprawy w teren. Musicie 
uwierzyć na słowo, że świat widziany z końskiego 
grzbietu wygląda sto razy ładniej!

Ze względu na odprężający charakter jeździectwa 
jest ono świetnym lekiem na wszelkie problemy 
natury psychologicznej. Poprzez wyciszenie 
pomaga ono radzić sobie ze stresem, ułatwia 
także zmagania z depresją czy, patrząc bardziej 
przyziemnie, zwyczajnym przygnębieniem. 
Jazda konna jest także receptą na problemy 
z postawą czy koordynacją ruchową. Trening 
wymaga pracy mięśni ud, łydek i górnych partii 
ciała, a kołyszące ruchy działają rozluźniająco 
i rozciągająco. Dowodem na to, że jeździectwo 
ma realny wpływ na zdrowie, jest hipoterapia, 
czyli ćwiczenia rehabilitacyjne na koniu dla osób 
niepełnosprawnych. Jeździectwo uczy także 
dyscypliny i wytrwałości. Nie należy się załamywać, 

ZASADY ZACHOWYWANIA SIĘ 
PRZY KONIU
1)  W stajni zachowujemy się cicho, nie 

wykonujemy gwałtownych ruchów.

2)  Nie podchodzimy do konia od tyłu  
– grozi to kopniakiem!

3)  Na konia wsiadamy z lewej strony.

4)  Podczas przywitania nie wyciągajmy od 
razu ręki, żeby pogłaskać konia po czole. 
Najlepszym sposobem na pierwszy kontakt 
jest dotknięcie szyi lub chrap konia.

5)  Koń wyczuwa wszystkie nasze emocje. 
Jeżeli będziemy się go bać, to odpowie nam 
tym samym. Jeśli podejdziemy do niego 
z pozytywnym nastawieniem, to ukaże nam 
się jako wspaniały towarzysz.
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kiedy coś nam nie wychodzi lub gdy spadniemy 
z konia. To naturalne. Mówi się, że prawdziwy 
jeździec spada z konia 7 razy… bo potem przestaje 
liczyć. Dziwicie się, że przy tylu porażkach ludzie 
się nie zniechęcają? Ten sport ma to do siebie, że 
bardzo wciąga i po upadku nikt się nie zastanawia, 
tylko wstaje i wsiada z powrotem na konia. Każdy 
trening jest okazją do nauczenia się czegoś nowego 
i pokonywania własnych słabości. 

Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na rozpoczęcie 
naszej przygody z jeździectwem, warto wiedzieć, 
na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrej 
szkółki. Pamiętajmy, że o stajni świadczą przede 

wszystkim jej mieszkańcy, czyli konie. Jeżeli 
zwierzęta są zadbane i przyjaźnie nastawione do 
człowieka, a boksy czyste, to znak, że pracownicy 
dbają o swoich podopiecznych. Jeśli w całej stajni 
znajdziemy jednego czy dwa konie, które potrafią 
ugryźć lub kopnąć,  nie musimy jej jeszcze skreślać. 
Powinniśmy jednak poważnie zastanowić się, jeżeli 
tego typu zachowanie występuje u wielu koni – 
wtedy może to oznaczać, że przy pracy z nimi 
popełniane są błędy.

Po 
wyborze 
odpowiedniej 
stajni powinniśmy przygotować się do pierwszej 
lekcji. Podczas jazdy przyda nam się wygodny strój, 
który pozwoli uniknąć nam otarć i zabezpieczy 
przed urazami.

·W dalszych etapach naszego szkolenia mogą 
przydać nam się rękawiczki i palcat, czyli bacik, 
jednak na początku nie warto ich kupować. 
Pierwsze jazdy najprawdopodobniej będą 
odbywały się na lonży, a Twoim zadaniem będzie 
poznanie podstaw prawidłowego dosiadu 
i utrzymanie równowagi na koniu podczas 
wykonywania różnych figur. Pamiętaj: początki nie 
są łatwe, ale każda nowa umiejętność przynosi 
ogromną satysfakcję. Powodzenia!  Jż

Źródła: 
•  www.sportowarodzina.pl/index.php/sporty/hippika/na-

kon-czyli-przygoda-z-jezdziectwem-czesc-1.html
•  www.madrzy-rodzice.pl/2014/10/o-zaletach-jazdy-konnej/
•  www.stajniaiskra.pl/art/582/jazda-konna-czym-jest-2.html
•  www.wislanyzakatek.pl/aktualnosci/147-7-powodow-dla-

ktorych-warto-jezdzic-konno

Toczek 
lub kask

Bryczesy 
(opcjonalnie: 
długie, 
przylegające 
spodnie,  
np. legginsy)

Oficerki lub sztylpy i sztyblety 
(opcjonalnie: buty za kostkę 
na płaskiej podeszwie)



Trzecią pozycją w dziale poświęconym lekturom szkolnym 
jest wiersz Jana Brzechwy o zapominalskim Słoniu 
imieniem Tomasz. Zapraszamy do zapoznania się ze 

streszczeniem lektury oraz łamigłówkami związanymi 
z wierszem. 

T omasz Trąbalski cóż to za słoń? Z wyglądu 
zwyczajnie słoniową ma głowę, nogi oraz 

kły z kości słoniowej. Jeszcze co prawda trąbą 
wspaniale kręci, ale znany jest głównie z tego, 
że nie ma pamięci. 

Ma dwójkę słoniątek – dziewczynkę i chłopca. 
Dziewczynka ma na imię Kachna (dla ojca 
Grubachna, Wielgachna), synek to Biały Ząbek 
(Trąbek, Bombek). Natomiast imię żony to Bania, 
ale dla Trąbalskiego to zupełnie nie do spamiętania.

Myślicie, że to tylko z imionami Słoń Trąbalski 
ma zawirowania? Kiedyś zaprosił 
kolegów na karty. Koledzy o czasie 
przyszli, ale strasznie się zdziwili, 
jak Trąbalskiego nie zobaczyli! 

Żona mu więc poradziła, żeby odwiedził 
doktora. Zaraz, więc poszedł… do 
adwokata, potem do szewca, rejenta. 
Po co? Nigdzie nie pamiętał! Chodził 
i szukał już wszędzie, aż na kowala natrafił 
wreszcie. Ten do podkucia się zabrał i nagle 
Trąbalski oprzytomniał. Kowal go zbadał, młotkiem 
opukał i takie słowa wyszukał: 

 „Wiem już, panie Trąbalski!
Co dzień na głowę wody kubełek
oraz na trąbie zrobić supełek”. 

I tak też zaraz na wspaniałej trąbie supełek 
się znalazł. Słoń Trąbalski ucieszony pędem 
poleciał do żony. Gdy go ona zobaczyła, bardzo 
się przestraszyła, więc Trąbalski chciał się 
wytłumaczyć, ale nie pamiętał już, co to znaczy…   

 EK

poznajcie 
zapominalskiego,  Słonia Trąbalskiego!

Dla najmłodszych
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Krzyżówka
Sprawdź, czy masz  

lepszą pamięć  
niż Słoń Trąbalski  

i rozwiąż krzyżówkę.

Słownik imion 
według Słonia 
tRąbalSkiego:
Biały Ząbek – Trąbek, Bombek
Kachna - Grubachna, Wielgachna
Tomasz Trąbalski – Tobiasz Bimbalski

1.  Jak na swojego syna (oprócz 
Bombek) wołał Słoń Trąbalski?

2.  Co chciał zrobić kowal Słoniowi 
Trąbalskiemu, gdy ten do niego 
przyszedł?

3.  Narzędzie, którym zbadał Słonia 
Trąbalskiego kowal?

4.  Na co zaprosił swoich kolegów Słoń 
Trąbalski?

5.  Co miał na trąbie Słoń Trąbalski?
6.  Jak ktoś ma problemy z pamięcią jak 

Słoń Trąbalski, to jest… 

HASłO

– TAK mA NA ImIĘ SłOń TRąBAlSKI.

 7

 2

 4

 1

 3

 5

 6
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Odpowiedź:TOmASZ
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Zapewne każdego roku przywozicie z wakacji dużo skarbów 
w postaci muszelek, kamyków, piórek, szkiełek. Warto zrobić  

z nich coś wyjątkowego i stworzyć oryginalną i niepowtarzalną 
pamiątkę z wakacyjnych wyjazdów. Mamy nadzieję, że pomysły 

MiniLO i Anieli będą dla Was inspiracją!

Wakacyjne
pamiątki z upcyklingu

Bransoletka lub naszyjnik 
z muszelek i koralików

Wystarczy kilka rzemyków, muszelek 
i koralików, by stworzyć bransoletkę lub 
naszyjnik, którymi możemy obdarować 
przyjaciela.

Sposób wykonania: Na rzemyki nawlekamy 
koraliki. Mocnym klejem przyklejamy 
muszelki. Gotowe!

INSPIRACJE
•  Do tworzenia tych wyjątkowych 

przedmiotów MiniLO i Aniela używają 
niepotrzebnych rzeczy, które znajdują 
się w ich domu. Warto zachować 
koraliki i zapięcia z zepsutych ozdób 
do wykonania nowych!

•  Muszelki i kamyczki przywiezione 
z wakacji możesz także wyłożyć 
w doniczkach kwiatów lub na parapecie 

– będą świetną dekoracją!
•  Wakacyjnymi skarbami możesz także 

ozdobić i ożywić stare ramki na zdjęcia.
•  Muszelki, kamyczki, piasek możemy 

wsypać do ozdobnego słoika lub wazonu 
– jeśli do środka włożymy świeczkę, 
otrzymamy oryginalny lampionik.

•  Z wakacyjnych spacerów po lesie 
przywiozłeś dużo szyszek? Zachowaj je! 
Zimą ozdobisz nimi świąteczną choinkę. 

Dla najmłodszych



Naszyjniki z kamyków

Na pewno nie raz z wakacji nad 
morzem czy w górach przywoziliście 
piękne kamyki. MiniLO właśnie z takich 
kamyczków stworzył wisiorek dla Anieli.

Sposób wykonania: Kamyczki możemy 
pomalować najpiękniej jak potrafimy. 
Najlepiej sprawdzą się farby akrylowe. 
Ozdobiony kamyk przyklejamy na 
rzemyk, sznurek lub tasiemką, albo na 
łańcuszek, który pozostał z zepsutego 
naszyjnika.

Dla najmłodszych
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Breloczki

Taki oryginalny breloczek możecie 
przypiąć do szkolnego plecaka – będzie 
Wam przypominał o wakacyjnych 
przygodach. 

Breloczek z piórkiem

Sposób wykonania: do zapięcia 
breloczka przyklejamy rzemyki i piórka, 
na rzemyki nawlekamy koraliki

Breloczek z muszelek

Sposób wykonania: do zapięcia 
breloczka mocujemy rzemyki i sklejone 
mocnym klejem muszelki, na rzemyki 
nawlekamy koraliki oraz przyklejamy 
dodatkowe muszelki.   JB
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eko  ciekaWostki: 

Statystyczny mieszkaniec 
Polski w 2014 roku 

wytworzył 268 kg odpadów 
komunalnych.

Niektóre odpady, np. benzyna 
lub przeterminowane leki, są 

bardziej szkodliwe dla środowiska 
od pozostałych. Nazywa się je 

odpadami niebezpiecznymi.

Zużytych baterii nie 
powinno się wyrzucać 

razem z innymi 
odpadami, ponieważ 

zawierają one szkodliwe 
substancje, które mogą 
zaszkodzić środowisku. 
Baterie wyrzuca się do 

specjalnych pojemników, 
które często możemy 

znaleźć w szkołach 
i sklepach.

Szklana butelka 
rozkłada się 

4000 lat.

?
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Recykling czy upcykling? Recykling 
to przetwarzanie odpadów w celu 
odzyskania surowców (np. papieru 
albo szkła), które można na nowo 
wykorzystać. Upcykling to sposób 
wykorzystania odpadów tak, by 
stworzyć z nich nowe przedmioty. 
Niektóre rzeczy możesz zrobić sam lub 
z pomocą rodziców, a przykłady tego 
typu przedmiotów przedstawiamy 
w naszym upcyklingowym cyklu 
artykułów:

•  MiniLO&Aniela Nr 13, strony 16-17, 
„Wiosenne gadżety z upcyklingu”

•  MiniLO&Aniela Nr 12, strony 10-
22, „Upcyklingowe prezenty dla 
najbliższych”

•  MiniLO&Aniela Nr 11, strony 14-15, 
„Upcyklingowe organizery na biurko”

•  MiniLO&Aniela Nr 10, strony 12-13, 
„Gry z upcyklingu”

•  MiniLO&Aniela Nr 9, strony 12-13, 
„Wiosenne ozdoby upcyklingowe”

jak myślisz, co jest najbardziej ekologiczne: torebka plastikowa, 
bawełniana czy papierowa?

Odp. Bawełniana, ponieważ jest najtrwalsza. Można więc z niej 
najdłużej korzystać. Torebka papierowa w wyniku zabrudzenia 

szybko trafi do śmietnika, a bawełnianą wystarczy wyprać. Torebka 
plastikowa jest najbardziej szkodliwa dla środowiska, ponieważ 

łatwo się niszczy, a po wyrzuceniu do śmieci rozkłada się znacznie 
dłużej niż torebka papierowa.  Jż

Źródła: Główny urząd Statystyczny, Raport Ochrona Środowiska 2015, Warszawa 2015.
www.kns.uksw.edu.p

Pamiętaj, że wszystkie odpady mogą 
być cenne! Nawet gnijące śmieci 
mogą być przydatne. W Stanach 

Zjednoczonych stworzono technologię, 
która wyłapuje gaz wydzielany przez 
rozkładające się odpady i zasila nim 

ogromną oczyszczalnię ścieków.
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Nadeszło lato! 
Na dworze jest ciepło, a  pięknie 

śpiewają. MiniLO i Aniela wybrali się z rodzicami  

na . 

Wspólnie przygotowali pyszne 

, zabrali ze sobą 

 i . 

 

Na łąkę nad pobliską 

 dojechali rowerami. 

Rozkoszując się świecącym 

 i zieloną  , 

przez lornetkę wspólnie 

obserwowali  . 

Wszyscy bez trudu rozpoznali 

kaczki, mewy i bociany. Do  

wrócili tuż przed zachodem .  

Wieczorem miło wspominali ten dzień,  

niebawem na pewno go powtórzą.

Czytam 
Z MINILO  
I ANIELĄ



koloRowanka
Lato

Pokoloruj obrazek 
i zobacz, jak 

MiniLO&Aniela 
spędzają wakacje.
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Origami – foka
Z origami można wykonać niemal każde zwierzątko. Tym razem 

przedstawiamy, jak krok po kroku wykonać fokę, czyli ssaka 
prowadzącego wodno-lądowy tryb życia. 

1 2 3

5 6 7

4

8

9 109

11
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jak 
myślisz, 

które z wymienionych 
odpadów zaliczamy 
do niebezpiecznych?

OpakOwanie 
pO jOgurcie

zużyta 
świetlówka

zużyte 
baterie

Spleśniały 
chleb

kaniSter 
pO benzynie

Stare nOtatki 
z matematyki

OpakOwania pO śrOdkach OchrOny rOślin, 
czyli śrOdkach, którymi prySka Się rOśliny,  

np. przeciwkO OwadOmRozwiąż
EkoRebus

i dowiedz się, 
jak potocznie 

nazywamy odpady 
elektroniczne.

Odpady elektroniczne, zużyty sprzęt elektroniczny. Tego typu odpadów nie należy wyrzucać razem z innymi 
odpadami, ponieważ części elektroniczne zawierają szkodliwe substancje, które mogłyby zaszkodzić środowisku. 
Zamiast tego wywozimy je do skupu elektrozłomu, do serwisu zajmującego się naprawą takiego sprzętu lub do 
sklepu, w którym zamierzamy kupić nowy sprzęt (wymiana np. starej zepsutej lodówki na nową). W ten sposób 
można między innymi odzyskać z nich wiele cennych surowców, które posłużą do produkcji nowych przedmiotów.

HASłO

+ K + MN MOR DZIEJ

Odpady niebezpieczne to: A, C, E, F. Odpowiedź rebus: ElEKTROZłOm

a

b
c

d

e

g

F
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city mining
nasze domy i miasta są 
kopalniami surowców!

Każdy z nas niemal codziennie nieświadomie przebywa na terenie przyszłej 
kopalni surowców! Jest to fakt, z istnienia którego tylko nieliczni zdają sobie 
sprawę. Większość osób, gdy o tym usłyszy, zaczyna zastanawiać się, w jakich 

miejscach, w których bywają, mogłaby powstać wkrótce kopalnia. A może gdzieś 
pod miastem odkryto właśnie jakieś nowe złoża surowców? Nic z tych rzeczy… 
Udowodnimy Wam, że na każdy dom, szkołę, sklep czy ulicę należy patrzeć jak 

na potencjalną kopalnię surowców, a każdy z nas może stać się prawdziwym 
górnikiem wydobywającym cenne materiały z odpadów. 

Jak powstają miejskie  
kopalnie surowców?
Nasze codzienne życie związane jest z powstawaniem 
wielu odpadów. Każdego dnia kupujemy i zużywamy 
bardzo dużo produktów. Wykorzystywanie wyrobów 
i ich opakowań powoduje powstawanie odpadów. 
Odpadów, czyli materiałów i substancji, 
które stają się pożądane i potrzebne, 
ponieważ coraz lepiej potrafimy 
wykorzystywać je w sposób podobny 
do surowców naturalnych, takich jak 
drewno, ropa naftowa czy rudy metali. 

Dotychczasowe, przestarzałe sposoby 
zagospodarowania odpadów w dużej 
mierze zakładały traktowanie 
wszystkich zużytych sprzętów 
i opakowań jako bezużytecznych śmieci 
i wysyłanie ich cuchnącym transportem 
na pobliskie wysypisko. Niestety mało 
kto zastanawiał się, jak takie działania 
wpływają na środowisko naturalne 
i komfort naszego życia. Wysypiska mają bowiem 
wiele wad: zanieczyszczają wodę i powietrze, 
nieładnie wyglądają i wydzielają odrażającą woń. 
Co gorsza, składowanie odpadów powoduje, że 
surowce wykorzystane do ich produkcji nie mogą być 

powtórnie wykorzystane (co jest bardzo niekorzystne, 
ponieważ ilość złóż naturalnych na Ziemi jest 
ograniczona). Dodatkowo okazało się, że również 
nasze domy i ich otoczenie podobnie jak wysypiska 
kryją wiele cennych materiałów, które przestaliśmy 
już wykorzystywać, a często nie zdajemy sobie nawet 

z tego sprawy. Dlatego coraz więcej 
badaczy i instytucji myśli o pozyskiwaniu 
surowców z naszych domów i ich 
otoczenia – ogólnie rzecz biorąc z miast. 
Ten bardzo ciekawy pomysł został 
nazwany city mining, czyli górnictwo 
miejskie. Nazwa ta doskonale pokazuje, 
że możemy zacząć traktować nasze 
miasta jako przyszłe kopalnie surowców. 
Impulsem do takiego podejścia jest 
troska o środowisko naturalne oraz 
pojawiające się przykłady pokazujące, 
że pozyskiwanie surowców z „miejskich 
kopalni” jest nie tylko ekologiczne, ale 
również opłacalne finansowo.

Czym dokładnie jest city mining?
City mining (górnictwo miejskie) to inteligentne 
zarządzanie zasobami (surowcami) podczas całego 
życia produktu, czyli od momentu pobrania surowców 
do wytworzenia wyrobu, aż do ostatecznego 
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zużycia przez konsumenta, czyli każdego z nas. 
Jest to kompleksowa strategia niekończącego się 
wykorzystania raz użytego surowca. Cała koncepcja 
opiera się na czterech filarach:

●  Przemyślanym projektowaniu 
produktów, tak by w momencie, 
kiedy nie są już potrzebne 
użytkownikowi, dało 
się je łatwo poddać 
recyklingowi lub 
odzyskowi. Projektanci 
powinni mieć to na 
uwadze, gdy tworzą 
koncepcję opakowania 
i samego produktu.

●  Mądrym  gospodarowaniu 
zasobami, czyli 
przechowywaniu 
najważniejszych 
informacji o danym 
produkcie. Wiedza ta 
pozwoli w przyszłości 
na sprawne i profesjonalne 
przetworzenie substancji. 

●  Poszukiwaniu złóż dla górnictwa miejskiego. 
Kopalniami surowców mogą być wysypiska, strychy 
naszych domów, gdzie przechowujemy nieużywane 
od lat urządzenia i przedmioty, czy opuszczone 
budynki. W każdym z tych miejsc kryje się wiele 
cennych, niewykorzystywanych już surowców.

●  Sprzęcie i technologii, które umożliwią segregację 
odpadów i odzysk materiałów.

Jakie korzyści daje city mining?
W niemal każdym domu w Polsce można znaleźć 
nieużywane telefony komórkowe, stare laptopy oraz 
inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Dzięki 
nim i dziesiątkom innych elektroodpadów każdy 
z nas może stać się „miejskim górnikiem”. Okazuje się, 
że pozyskiwanie metali z elektronicznych urządzeń 
może być nie tylko ekologiczne, ale i opłacalne. 
Według szacunków specjalistów miejskie złoża 
tego typu mogą dostarczyć pięćdziesiąt razy więcej 
metali niż rudy o tej samej wadze pochodzące 
z kopalni! Z 10 tysięcy smartfonów można odzyskać 
około 140  kg miedzi, 3,5 kg srebra, 300 g złota 
i 130 g palladu. Biorąc pod uwagę dość krótki czas 
użytkowania takich urządzeń przez użytkowników 

(około 18 miesięcy) i ich globalną, wciąż 
rosnącą dostępność i popularność, 

można dostrzec ogromny 
potencjał, jaki kryją złoża 

w naszych domach. Tylko 
złoto ze wspomnianych 
telefonów komórkowych 
jest warte około 40 tysięcy 
złotych. 

Podobnie jest z odpadami 
powstającymi z opakowań 
produktów, które 
wytwarzamy codziennie. 
O tym, że mają wartość, 
najlepiej przekonać 
się, segregując puszki 
aluminiowe, metale, papier, 
a nawet plastikowe butelki 
PET. Kiedy zbierzemy 

większą ilość, warto 
poprosić rodziców lub kogoś 

dorosłego o wyjazd do skupu 
surowców. Pieniądze zdobyte w ten 

sposób mają podwójną wartość – są dodatkowym 
kieszonkowym, ale przede wszystkim mogą 
sprawić ogromną satysfakcję, ponieważ dzięki nam 
odpady zostaną powtórnie przetworzone i nie będą 
zaśmiecały środowiska naturalnego. 

Nasze miasta już wkrótce z całą pewnością staną się 
kopalniami surowców wtórnych, a już dziś każdy z nas 
może zostać pewnego rodzaju górnikiem. Warto więc 
zastanowić się, czy zużyte opakowania, stare 
urządzenia i inne odpady, które wytwarzamy, to tylko 
śmieci czy prawdziwe surowce? Nie dajcie się 
zaskoczyć – przyszłość należy do city 
miningu i recyklingu!  PG

Źródła:
•  Grodkiewicz P., City mining – miasta polskie kopalnią złota, a przede wszystkim polskie 

wysypiska śmieci, „logistyka Odzysku”, 4/2013.

Okazało się, że nasze domy  
i ich otoczenie, podobnie  
jak wysypiska, kryją wiele 
cennych materiałów
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Aby otrzymać wizę do USA, zaproszenie na 
Światowy Finał Olimpiady Kreatywności 

– Destination Imagination, musieliśmy 
ciężko pracować przez wiele miesięcy. 
KANGUROWCY, drużyna uczniów klasy III 
szkoły podstawowej w Skokowej oraz ich 
trenerzy: Basia, Dominika i Andrzej. 

Najpierw była Ogólnopolska Olimpiada 
Kreatywności we Wrocławiu. Drużyna 
zdecydowała, że wybierze i przygotuje wyzwanie 
teatralne. Przedstawienie KANGUROWCÓW 
opowiada historię gwiazdy estradowej z przełomu 
lat 70. i 80. W niewyjaśnionych, dramatycznych 
okolicznościach piosenkarka nagle traci swój 
bezcenny głos. Dalsze etapy trasy koncertowej są 
zagrożone. Do akcji wkracza menadżer zespołu, 
który przy pomocy swojego wzmacniacza mózgu 
postanawia znaleźć sprawcę i uwolnić skradziony 
piosenkarce głos. Podejrzanymi są kurczak, cień 
piosenkarki i mikrofon. Kto naprawdę jest sprawcą, 
widzowie dowiadują się dopiero na końcu.

Oprócz scenariusza uczniowie musieli 
własnoręcznie zaprojektować i przygotować 
stroje i elementy scenografii. Do ich produkcji 
oraz wykonania wykorzystali materiały 
odpadowe – plastikowe kubki, kartonowe pudła, 

stare płyty kompaktowe, kolorową bibułę, 
worki foliowe, folię aluminiową i bąbelkową. 

Musieli także opracować ruch sceniczny, szlifować 

grę aktorską. Jeden 
z aktorów, wcielający 
się w postać 
kurczaka, przez długi 
czas obserwował zachowanie 
i ruchy prawdziwych kur spacerujących po 
jego podwórku. Dwa razy w tygodniu uczniowie 
spotykali się na próbach ze swoimi trenerami, 
którzy motywowali ich do pracy i organizowali 
mnóstwo zabaw – między innymi ćwiczenie 
„Wyzwań na już”, które uwalniały w dzieciach 
kreatywność i pomysłowość, kształciły 
umiejętność współpracy i odporność na stres 
w sytuacjach nietypowych i pod presją czasu. 

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 
we Wrocławiu przerosły nasze najśmielsze 

Knoxville, w stanie Tennessee Ameryki Północnej, w dniach 24-28 maja 
2016 roku, gościł uczniów III klasy szkoły podstawowej w Skokowej wraz 
z ich opiekunami. Drużyna Kangurowców, bo o nich mowa, wzięła udział 

w Światowym Finale Olimpiady Kreatywności oraz zwiedziła Amerykę Północną. 
Przedstawiamy relację z przygody małych-wielkich podróżników.

wielka PodRóż 
Kangurowców

Andrzej Grzegorzewicz
 opiekun i trener drużyny 
KANGUROWCÓW, 
Dyrektor SP w Skokowej

sKład drużyny Kangurowców:
1.  Gaczyńska Magdalena
2.  Gawłowska julia
3.  Gruszczyńska Sara
4.  Krasuska Emilia
5.  Muszyński Mateusz
6.  Szymczyszyn judyta
7.  żukowska Alicja

trenerzy: 
1.  Grzegorzewicz Andrzej
2.  Łojko barbara
3.  Fortuna Dominika
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oczekiwania – otrzymaliśmy dwie nagrody: 
Nagrodę Specjalną Renesansu – zaproszenie 
na Światową Olimpiadę DI do USA oraz 
nagrodę za III miejsce w wyzwaniu teatralnym 

– uzyskanie kwalifikacji do udziału w Olimpiadzie 
Interkontynentalnej, która odbędzie się w marcu 
2017 roku. Wtedy późnym wieczorem 3 kwietnia 
skakaliśmy z radości, ale zaraz przyszło 
otrzeźwienie, zimny prysznic – skąd wziąć 
pieniądze na lot do USA i pobyt dla 10 osób? 
To niemożliwe, to marzenie ściętej głowy, to 
mrzonki, tego nie da się załatwić w tak krótkim 
czasie, czyli do 16 maja (do tego dnia należało 
opłacić pobyt drużyny na Olimpiadzie – 70 tys. 
zł)… mówili twardo stąpający po ziemi pesymiści. 
Jednak wbrew ich przewidywaniom stała się rzecz 
niezwykła – dzięki wsparciu ze strony takich 
darczyńców, jak Fundacja Eko Cykl, Fundacja PZU, 
Fundacja Hasco-Lek, Burmistrz Miasta i Gminy  

          Igor Bandrowicz
          Burmistrz 
          Miasta i Gminy Prusice

W dobie wzrostu znaczenia działań 
ekologicznych oraz w trosce o środowisko 

naturalne Gmina Prusice realizuje wiele działań 
ekologicznych, które są skierowane do wszystkich 
mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i tych 
starszych. Urząd Miasta i Gminy w Prusicach przy 
wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu realizuje szereg projektów z edukacji 
ekologicznej mówiących o czystej wodzie, o tym, 
jak prawidłowo segregować odpady, tworzy 
ścieżki edukacyjne. Zrealizowaliśmy takie projekty, 
jak Czysto w Gminie Prusice, Ekologicznie w Gminie 
Prusice, a także Akcja Segregacja. Największym 
zainteresowaniem wśród uczniów szkół 
podstawowych Gminy Prusice cieszą się konkursy 
plastyczne na temat prawidłowej segregacji śmieci 
i dbania o czyste środowisko, a także konkursy 
na ozdoby ekologiczne, wykonane z różnych 
materiałów z różnorodną inwencją twórczą. 

Jednym z takich przykładów jest Szkoła 
Podstawowa w Skokowej, w której działa szereg 
kół zainteresowań, wśród nich koło ekologiczne 
i przyrodnicze. Uczniowie podczas spotkań poznają 
tajniki ekologicznego świata. Szkoła bierze udział 
w wielu akcjach ekologicznych, zbiera baterie, 

z płyt CD i DVD robi ozdoby świąteczne i stroiki, 
sprząta świat. Na lekcje przyrody nauczyciele mają 
przygotowane specjalne scenariusze, mówiące 
o ekologii i jej efektach. W szkole skutecznie 
i efektywnie kształtowane są u uczniów postawy 
proekologiczne. Uczniowie tworzą i biorą udział 
w wielu konkursach, oczywiście ekologicznych. 
Uczniom Szkoły Podstawowej w Skokowej nie 
brakuje inwencji twórczej, gdyż tworzą oni wiele 
pomocy i rekwizytów do różnorodnych konkursów 
oraz występów właśnie z materiałów 
ekologicznych. Ich ozdoby świąteczne wykonane 
na konkurs organizowany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Prusicach w ramach Akcji Segregacji 
zaskoczyły bardzo pozytywnie jury. Prace były 
wykonane, zaczynając od kartek ze starych 
książek, poprzez plastiki, a kończąc na choinkach 
z widelców czy bombkach z igieł. Jak widać, 
ekologia jest widoczna w każdym aspekcie życia. 
Przedmioty, stroje i rekwizyty na występ teatralny 
do kwietniowej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Kreatywności „Destination Imagination” – Oczyma 
Wyobraźni uczniowie przygotowali również 
z materiałów ekologicznych, gdyż ekologia 
towarzyszy im na każdym kroku. Drużyna 
KANGUROWCÓW zdobyła III miejsce i Nagrodę 
Specjalną „Renesansu”, a co za tym idzie prawo 
reprezentowania Polski na Międzynarodowej 
Olimpiadzie. Znakomite efekty pracy, ogromny 
wysiłek, uzdolnieni i kreatywni uczniowie 
wykorzystujący elementy z materiałów 
ekologicznych w przygotowaniu swoich 
rekwizytów, wspaniali nauczyciele i trenerzy 
wpłynęli na to, że skokowska szkoła znalazła się 
wśród najlepszych placówek edukacyjnych 
z całego świata. 
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Prusice, firma Tarczyński, firma BMeters udało 
się wysłać skokowską drużynę KANGUROWCÓW 
na Światowy Finał Olimpiady Kreatywności 
DI w USA, w Knoxville, w stanie Tennessee.

Do USA wyruszyliśmy 24 maja o godzinie 4 rano. 
Na miejsce dotarliśmy 30 godzin później. Olimpiada 
w Knoxville rozpoczęła się wieczorem 25 maja 
od ceremonii otwarcia. Rankiem następnego 
dnia ruszyła rywalizacja ponad 1500 drużyn 
z całego świata, w sześciu dyscyplinach. 
To były dni i godziny niezwykle wytężonej pracy. 
Drużyna musiała odtworzyć zdemontowane na 
czas podróży dekoracje i stroje oraz przezwyciężyć 
szok wywołany radykalną zmianą strefy 
czasowej. W pierwszych dwóch dniach byliśmy 
ciągle niedospani. Trenerzy bali się, że zmęczenie 
wywołane zaburzeniami snu przełoży się 
niekorzystnie na wynik pierwszej rundy 
rywalizacji – „Wyzwanie na już”. Zamykają Cię 
w pomieszczeniu i nie wiesz, co cię czeka. Jak już 
wiesz, o co chodzi, masz tylko 5 minut na pomysł, 

jego realizację i prezentację. Do wyizolowanego 
i zamkniętego pomieszczenia drużyna weszła 
tylko z jednym trenerem, który mógł wyłącznie 
obserwować poczynania drużyny. Kiedy po 
wykonaniu zadania wyszli na zewnątrz, okazało 
się, że całkiem nieźle sobie z nim poradzili. Dotarło 
do nas, że drużyna jest skupiona i gotowa do 
wyzwań. Zanosiło się na niezły wynik punktowy 
w pierwszej rundzie. Drugi dzień był jeszcze lepszy 
– „Wyzwanie drużynowe”, które pokazaliśmy 
widzom i ekspertom DI, było wielkim i miłym 
zaskoczeniem. Szefowa polskiej reprezentacji 
biła brawo naszym dzieciom na stojąco. Mówiła, 
że jest dumna z ich występu. Godzinę później 
jej opinię potwierdzili międzynarodowi eksperci, 
przyznając KANGUROWCOM bardzo dużo 
punktów za ten występ. Jeden z ekspertów 
był zachwycony materiałami użytymi do 
wykonania dekoracji i strojów. Wyraził to 
w informacji zwrotnej dołączonej do punktacji. 

Na ostateczny wynik (suma punktów dwóch 
rund) musieliśmy poczekać do soboty wieczorem 

– ceremonii zakończenia Olimpiady. Był to 
dla nas niesamowity wieczór w Knoxville.
O 19:30 rozpoczęła się ceremonia zakończenia 
Światowego Finału Destination Imagination 
w USA. Ten wieczór należał przede wszystkim 
do drużyn z USA i CHIN, ale także i POLSKI. 
Wielkie ekrany pokazywały 10 najlepszych 
zespołów w każdej z sześciu dyscyplin, dla każdej 
grupy wiekowej. Pokazały także, że 7. drużyną 
świata DI jest zespół KANGUROWCÓW! 
A jeszcze dzień wcześniej z ust tłumacza, 
który został przydzielony KANGUROWCOM do 
pomocy w porozumiewaniu się z ekspertami 
po prezentacji „Wyzwania drużynowego” padło 
takie stwierdzenie: cieszcie się, że w ogóle tutaj 
jesteście, bo liczą się tylko drużyny z USA i CHIN. 

Pierwszy raz braliśmy udział w Światowym 
Finale Olimpiady Kreatywności DI w USA 
i z wielkim impetem wdarliśmy się do grona 
najlepszych. Zostaliśmy 7. drużyną świata. 
Pokonaliśmy tuzów tego programu – w tym 
wiele drużyn amerykańskich, chińskich.
Między innymi dzięki wsparciu Fundacji Eko Cykl 
mogliśmy godnie reprezentować Polskę, Gminę 
Prusice i szkołę w Skokowej. Mogliśmy pokazać, 
że „małe może być wielkie”, że polscy uczniowie są 
utalentowani, że to światowa czołówka. Bez tego 
wsparcia nigdy, ani my, ani Wy nie poznalibyśmy tej 
prawdy, która tak mobilizuje nas do dalszej pracy 
i rozwoju. To niezwykła i wspaniała przygoda 
w naszym życiu. Pomogliście nam zrealizować 
nasze marzenie. My kiedyś pomożemy je 
zrealizować innym, dla nas, dla Polski. 
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dzieci, rodzice i trenerzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przy-
czynili się do zgromadzenia środków niezbędnych 
do sfinansowania wyjazdu drużyny Kangurowców 
ze szkoły Podstawowej w skokowej na Światową 
olimpiadę destination imagination do usa w maju 
2016 r. dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności 
mogliśmy spełnić swoje marzenia i pokazać innym 
szkołom, z mniejszych i większych miejscowości, 
że wyobraźnia w połączeniu z ciężką pracą nie zna 
granic. dzięki naszemu zapałowi jesteśmy wśród 
najlepszych drużyn świata, ale to właśnie wy jeste-
ście ojcami naszego sukcesu. dziękujemy!
Firmy i instytucje wspierające 
projekt wyjazdu dzieci do USA:
Burmistrz miasta i gminy Prusice igor 
Bandrowicz oraz rada miasta i gminy Prusice,
Fundacja Pzu, warszawa,
Fundacja hasco-lek, wrocław,
Fundacja Korporacyjna rozwoju społeczeństwa 
ekologicznego eko cykl, warszawa,
Fundacja wspierania i rozwoju 
Kreatywności, wrocław,
Bmeters Polska sp. z o.o., Psary,
tarczyński s.a., ujeździec mały,
in-tel mirosław jędra, żmigród,
incom sp. z o.o., żmigród,
P.w. interno rafał szymkowiak, wielka lipa,
sylwbud sylwester Bednarski, Piekary,
ośrodek szkolenia Kierowców 
jarosław gawlik, trzebnica,
Kotar sp. j., wołów,
turbo-trans s.c., wołów,
P.w. Biuromax-Balcer sp. z o.o., Bydgoszcz,
artur Bagiński, radny miasta i gminy Prusice,

sławomir zarentowicz, radny 
Powiatu trzebnickiego,
waldemar wysocki, żmigród,
Bank spółdzielczy, oddział w obornikach Śląskich,
Firma transportowa transmar matłok, trzebnica,
Paweł oleś, radny Powiatu trzebnickiego,
stowarzyszenie skokowiak, skokowa, 
mariusz Kiepul, dyrektor szkoły 
Podstawowej w Piotrkowicach,
Kapela trzy dęby, Borówek,
Barbara Krzyżak, Krościna mała,
alicja hady, Prusice,
czesław suchacki, radny miasta i gminy Prusice,
mini-Bar Piotr opałka, trzebnica,
Kubiak transport wioletta Kubiak, trzebnica,
transport ciężarowy i usługi 
tadeusz suski, mienice,
szkoła tenisa zbigniew staranowicz, 
oborniki Śląskie,
michał syrnik, radny miasta i gminy Prusice,
Biurchem wojciech Przybycień, trzebnica,
transport mariusz okoński, Brzezie,
Kancelaria adwokacka adwokat 
edward Baraniecki, trzebnica,
sklep joanna j. Kaczmarek, trzebnica,
osoby, które wsparły projekt na 
portalu www.polakpotrafi.pl,
nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami 
szkoły Podstawowej w skokowej oraz 
mieszkańcy skokowej i okolic, którzy 
włączyli się w zbiórkę funduszy.
specjalne podziękowania dla Pani 
doroty Kaczor z telewizji Polskiej s.a. 
oddział we wrocławiu za przygotowanie 
materiału o drużynie Kangurowców.
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Ozon – O3 
co waRto i tRzeba o nim wiedzieć

Ozon to jedna z odmian alotropowych tlenu. Cząsteczki tlenu, którym 
oddychamy, są zbudowane z dwóch atomów tlenu (O2), a ozon z trzech (O3). 
Ozon ma właściwości utleniające i w zależności od tego, w której warstwie 

atmosfery się znajduje, jego rola i wpływ na zdrowie ludzi i środowisko 
naturalne jest pozytywny lub negatywny.

dobRy ozon 
– ozon stratosFeryczny
W stratosferze, czyli górnej warstwie atmosfery 
(która zaczyna się od wysokości od ok. 10-20 km, 
a kończy na ok. 45-50 km nad powierzchnią Ziemi), 
występuje tzw. dobry ozon. Ozon stratosferyczny 
powstaje w wyniku działania promieni 
słonecznych UV (ultrafiolet) na cząsteczki tlenu 
(O�). Promieniowanie UV powoduje, że wiązanie 
pomiędzy atomami tlenu O-O zostaje zerwane, 
następnie atomowy tlen (O) wchodzi w reakcję 
z tlenem cząsteczkowym i tworzy się ozon (O�). 
90% ozonu znajdującego się w atmosferze znajduje 
się w stratosferze. Ozon stratosferyczny pełni rolę 
parasola ochronnego dla naszej planety, ponieważ 
pochłania promieniowanie ultrafioletowe (UV), 
które jest szkodliwe dla organizmów żywych (ludzi, 
zwierząt, roślin). 

Ten ochronny parasol fachowo określa się 
terminem – warstwa ozonowa. Niestety warstwa 
ta może ulegać zniszczeniu pod wpływem działania 
związków zwanych freonami i halonami. Substancje 
zubażające warstwę ozonową (SZWO) nazywane 
są również substancjami kontrolowanymi. Do 
SZWO zalicza się gazy cieplarniane, które mają 
wpływ na zmiany klimatu poprzez zwiększanie 
tzw. efektu cieplarnianego (zjawisko ocieplania się 
klimatu Ziemi). 

Substancje niszczące ozon w stratosferze mogą 
się znajdować m.in. w:
•  urządzeniach chłodniczych (lodówkach, 

zamrażarkach),
•  urządzeniach klimatyzacyjnych stosowanych 

w samochodach,
•  sprzęcie przeciwpożarowym (gaśnice).

Od 2015 roku obowiązuje całkowity zakaz 
uzupełniania urządzeń SZWO (można je stosować 
jedynie do czasu ich zużycia). 

zły ozon 
– ozon troPosFeryczny
Ozon troposferyczny, inaczej nazywany 
przyziemnym, jak sama nazwa wskazuje, powstaje 
blisko powierzchni Ziemi w wyniku reakcji 
chemicznych pomiędzy tlenkami azotu a lotnymi 
związkami organicznymi. Powstawaniu ozonu 
troposferycznego i jego wysokim stężeniom 
sprzyja wysoka temperatura i nasłonecznienie 
(czyli np.: upalne bezchmurne letnie dni z małą 
ilością opadów deszczu).

Materiał przygotowany 
w Departamencie 
monitoringu i Informacji 
o Środowisku GIOŚ.

Ozon pochodzi od greckiego 
ozein, co oznacza „czuć zapach”.
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Zanieczyszczenia będące prekursorami 
(bezpośrednio przyczyniające się do 
powstawania) ozonu troposferycznego są 
emitowane głównie w wyniku spalania paliw 
w silnikach samochodowych, podczas produkcji 
energii, w przemyśle, na skutek stosowania 
rozpuszczalników oraz ze składowisk odpadów. 
W warunkach dużego zanieczyszczenia (związkami 
azotu i lotnymi związkami organicznymi) oraz 
dużego nasłonecznienia zachodzą skomplikowane 
reakcje fotochemiczne, których efektem są wysokie 
stężenia ozonu głównie na dużych, pozamiejskich 
obszarach zwane smogiem fotochemicznym. Smog 
fotochemiczny źle wpływa na drogi oddechowe, 
układ krwionośny i zmniejsza u ludzi odporność na 
choroby. Wysokie stężenia ozonu troposferycznego 
występują szczególnie w upalne, słoneczne dni 
w godzinach popołudniowych.

Ozon powstaje również w czasie burz. 
Charakterystyczny czysty, orzeźwiający zapach 
deszczu jest rezultatem naturalnie powstałego 
ozonu w czasie burzy. Letnia burza może 
„wyprodukować” do 190 kilogramów ozonu, 
co odpowiada emisji O3 z 3,6 tysiąca samochodów 
w ciągu doby . Niestety – powietrze w trakcie 
i krótko po burzy może być dla człowieka szkodliwe.

Polskie prawo dla ozonu troposferycznego określa 
poziomy stężeń, które mogą być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi i roślin (poziomy docelowe) oraz 
stężenia, po wystąpieniu których władze muszą 
informować obywateli i wprowadzić odpowiednie 
działania zapobiegające skutkom jego działania 
(poziomy: informowania i alarmowy). Są to sytuacje 
bardzo wysokich stężeń ozonu mające bezpośredni 
wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, ludzi 
chorych i starszych. 

Prognozy stężenia ozonu można sprawdzać od 
1 kwietnia do 30 września (w okresie wiosenno-
letnim) na portalu „Jakość Powietrza” Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), pod 
adresem: www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/
air_quality_forecast_short_term_info

Bieżące stężenia ozonu są dostępne również pod 
adresem: www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość Powietrza 
w Polsce” opracowaną przez GIOŚ.

metody ograniczania skutków działania ozonu 
troposferycznego, które mogą stosować dorośli, to:
•  korzystanie z komunikacji miejskiej lub roweru (nie 

wszędzie trzeba jechać samochodem),
•  regularne kontrole poziomu emisji tlenków azotu 

i węglowodorów w spalinach samochodowych,
•  przy zakupie samochodu wybranie auta, które 

spełnia odpowiednie normy emisji – minimum 
„Euro V”.

Ty i Twoja rodzina możecie ochronić się przed 
szkodliwym działaniem zwiększonego natężenia 
promieniowania UV-B poprzez:
•  stosowanie kosmetyków z filtrami chroniącymi 

przed promieniowaniem UV,
•  unikanie zbyt intensywnego opalania się,
•  używanie okularów przeciwsłonecznych, nakryć 

głowy, parasoli przeciwsłonecznych, noszenia 
lekkiego i przewiewnego ubioru.

Warto zapamiętać, że:

•  w górnych partiach atmosfery znajduje się „dobry” 
ozon,

•  blisko powierzchni Ziemi występuje „zły” ozon, 
czyli szkodliwy dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Niedobór ozonu stratosferycznego i nadmiar ozonu 
troposferycznego może prowadzić do:
1.  Powiększania dziury ozonowej, a tym samym 

do zwiększania dawek promieniowania 
ultrafioletowego docierających do Ziemi, co 
może powodować choroby u ludzi i zwierząt, 
takie jak: uszkodzenia narządu wzroku, 
przyspieszenie procesów starzenia się 
skóry, powstawanie plam pigmentacyjnych 
i nowotworów.

2.  Powstawania smogu fotochemicznego, co może 
powodować: 

 •  niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi (na 
przykład powodować problemy z oddychaniem, 
nasilanie objawów astmy, bóle głowy, bóle 
w klatce piersiowej),

 •  choroby roślin, na przykład uszkodzenia liści 
czy nasion drzew iglastych.  

Źródło: opracowania własne Główny inspektorat Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzki 
inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Normy jakości powietrza dla ozonu 
w Polsce:

Poziom dopuszczalny – maksymalne stężenie 
średniodobowe wynosi do 120 µg/m3

Poziom informowania – maksymalne 
stężenie średniogodzinne do 180 µg/m3

Poziom alarmowy – maksymalne stężenie 
średniogodzinne do 240 µg/m3
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Wśród produktów codziennego użytku, znajdujących się w naszych 
domach, istnieje grupa, która otrzymała miano substancji niebezpiecznych. 
Czym właściwie są substancje niebezpieczne? Jakie posiadają oznaczenia? 
Jak czytać oznaczenia na opakowaniach, aby odpowiednio je zrozumieć? 

Odpowiedzi poniżej. 

oznaczenia na oPakowaniach  
Po SubStancjach niebezPiecznych

R ozpoznanie substancji niebezpiecznych 
ułatwiają nam ich charakterystyczne 

właściwości, jak np. mocny, drażniący zapach. 
Nie raz każdemu zdarzyło się poczuć w powietrzu 
zapach farby do malowania ścian lub na przykład 
lakieru do paznokci. Ciężko wyobrazić sobie 
wdychanie tak silnego zapachu dłużej niż przez 
chwilę. W ten sposób organizm podpowiada nam, 
że substancja, z którą mamy do czynienia, może 
być szkodliwa dla zdrowia oraz prawdopodobnie 
dla środowiska. Takie odczucia spowodowane 
są przez niebezpieczne odczynniki chemiczne, 
głównie związki metali ciężkich, wchodzące 
w skład substancji, które po przedostaniu 
się do organizmu mogą powodować trwałe, 
nieodwracalne zmiany. Nie wszyscy zdajemy sobie 
jednak sprawę, że potencjalne trucizny zawierają 
również inne produkty, na przykład takie jak: 
świetlówki, leki, opakowania po aerozolach, sprzęt 
elektroniczny, termometry, środki czystości. 

Jak zatem możemy się dowiedzieć, które produkty, 
a co za tym idzie również opakowania po 

ich zużyciu, są niebezpieczne 
dla nas i dla 
środowiska?

Pomoc w rozwiązaniu tego dylematu 
przychodzi w postaci oznakowań (piktogramów) 
umieszczonych na opakowaniach produktów. 
Obecność charakterystycznych pomarańczowych 
bądź czerwono obramowanych znaków sygnalizuje 
przede wszystkim, że podczas stosowania takich 
środków należy zachować szczególną ostrożność. 
Substancje te powinny być używane tylko 
w obecności osoby dorosłej. Znając znaczenie 
piktogramów, będziemy w stanie rozsądnie 
postępować z takimi odpadami, nie narażając 
nikogo ani niczego na ich szkodliwe działanie. 
Poniżej przedstawiamy ogólnoeuropejskie 
oznaczenia, które najczęściej znaleźć można 
na opakowaniach produktów. 

Zastanówmy się teraz, co można zrobić, aby odpady 
po zużyciu substancji były jak najmniej szkodliwe?

Przede wszystkim produkty zawierające 
substancje oznaczone piktogramami 
zamieszczonymi powyżej należy przed 
wyrzuceniem zużyć do końca. Nie pozwalajmy, aby 
substancje te mogły przedostać się do środowiska.

Pamiętajmy, że odpady niebezpieczne nigdy 
nie mogą być wyrzucane razem z pozostałymi 
odpadami powstającymi w naszych domach. 
Z racji tego, że wymagają one szczególnego 
traktowania, muszą być zbierane selektywnie 

– np. w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Przeterminowane leki należy 

oddawać w aptekach. 
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Zasady postępowania są proste, 
ale żelazne. Każda objętość substancji 
przedostającej się do środowiska 
może doprowadzić do katastrofy 
ekologicznej! 

Jak można przyczynić się do ograniczenia 
wytwarzania odpadów niebezpiecznych? 
Odpowiedź jest prosta – kupując produkty, należy 
myśleć ekologicznie. Można na przykład:
■  zamiast do naszego urządzenia wybierać baterie, 

warto zdecydować się na akumulatory,
■  przed kupnem środków chemicznych do 

czyszczenia zastanowić się nad domowymi 
sposobami czyszczenia lub preparatami 
bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska,

■  zamiast chemicznych środków ochrony roślin 
zastosować metody biologiczne, 

■  wybierać kosmetyki, materiały wykończeniowe, 
a nawet zabawki (dostępne są już na rynku 
zabawki biodegradowalne, wyposażone w baterie 
niezawierające kadmu i rtęci), kierując się dobrem 
środowiska, a więc, tym, z czego są wykonane. 

Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na oznaczenia, 
które widnieją na opakowaniach naszych 
produktów. Często nie zdajemy sobie sprawy 
z faktu, że mamy do czynienia ze środkami, które 
zawierają w swoim składzie substancje 
niebezpieczne. Warto jest bliżej przyjrzeć się 
piktogramom na opakowaniach, zastanowić się 
nad wpływem substancji niebezpiecznych  
na środowisko naturalne i przede wszystkim 
postępować z tymi produktami w sposób 
odpowiedni.  GW
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– rozmowa z Moniką Selin  
ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 

Bałtyk jest 
nie tylko 
naszym 
Wspólnym 
dobrem, ale 
też naszym 
oBowiązkiem…   

Fot. Paw
eł Selin

Specjalnie dla naszych Czytelników w tym 
numerze prezentujemy rozmowę z biologiem 

i pedagogiem ze Stacji morskiej Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. 
monika Selin jest koordynatorką projektu 
Błękitna Szkoła, w ramach którego swoją wiedzę 
przekazuje dzieciom i młodzieży podczas licznych 
warsztatów edukacyjnych.

M&A: Swoją karierę zawodową związała Pani 
z morzem. Od czego się zaczęło?

MS: Urodziłam się i wychowałam w małej 
miejscowości na Półwyspie Helskim. Morze było 
zawsze blisko mnie, a jego mieszkańcy fascynowali 
mnie już od dzieciństwa. Dlatego też skończyłam 
studia przyrodnicze i kiedy dowiedziałam się 
o Bałtyku wielu ciekawych rzeczy, postanowiłam 
tą wiedzą podzielić się z innymi. Już podczas 
studiów zorganizowałam szereg wydarzeń 
informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
a od stycznia 2007 roku kontynuuję i rozwijam 
swoją pasję, pracując w Stacji Morskiej w Helu.

M&A: Na czym polegają prowadzone przez Panią 
zajęcia?

MS: Uczestnicy zajęć w Błękitnej Szkole mają 
szansę poznać fascynujący świat bałtyckiej 
przyrody nie tylko dzięki oglądanym zdjęciom, 
filmom i preparatom, ale także w sposób 
bezpośredni. Warsztaty obejmują bowiem poza 
prezentacjami multimedialnymi również zajęcia 
praktyczne (np. sekcję ryby) i terenowe: zaciąg 
siecią w Zatoce Puckiej, minirejsy badawcze 
statkiem, monitoring ptaków w helskim porcie 
czy rozpoznawanie bałtyckich małży. Tematy 
wykładów i pogadanek są dostosowane do wieku 

Każdy z nas może zrobić coś  
dla przyrody, która go otacza,  
co więcej: każdy może
dbać o Morze Bałtyckie
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– rozmowa z Moniką Selin  
ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 

uczestników, a dotyczą m.in. bałtyckich ssaków 
(fok i morświnów), ryb, ptaków, fito- i zooplanktonu, 
problemu zanieczyszczenia i eutrofizacji Bałtyku 
oraz zagadnień związanych z rybołówstwem.

M&A: Jak podczas warsztatów udaje się Pani 
zarazić uczestników swoją pasją?

MS: Jestem osobą życzliwą, pełną zapału i mam 
świetny kontakt z młodymi ludźmi, a ponadto 
bardzo lubię z nimi pracować. Z wykształcenia 
jestem nie tylko przyrodnikiem, ale również 
pedagogiem i wiem, że chcąc jak najlepiej 
i jak najefektywniej zarażać innych swoją 
morską pasją, muszę być także aktywna na 
polu zdobywania wiedzy. Informacje, które za 
pośrednictwem mojego projektu docierają do 
niemal każdego zakątka naszego kraju, muszą 
być sprawdzone, rzetelne i najświeższe. Wyniki 
najnowszych projektów badawczych, wnioski 
z międzynarodowych konferencji i własne 
doświadczenia z wizyt w bliźniaczych europejskich 
placówkach – to wszystko na co dzień staram się 
wplatać w przygotowywane dla moich uczniów 
zajęcia edukacyjne.

M&A: Czy na warsztaty w Błękitnej Szkole może 
przyjechać każdy?

MS: Zajęcia w Błękitnej Szkole są skierowane 
do wszystkich grup wiekowych. Oczywiście 
inne tematy i formy zajęć opracowaliśmy dla 
przedszkolaków, a inne dla gimnazjalistów czy 
licealistów. Błękitna Szkoła w Helu prowadzi 
również warsztaty dla studentów i słuchaczy 
przyrodniczych wykładów Uniwersytetu III Wieku. 
Zajęcia rezerwowane są telefonicznie przez 
nauczycieli lub opiekunów grup, a minimalna liczba 
osób, która jednorazowo może wziąć w nich udział, 
to 15 słuchaczy.

M&A: Czy zdarza się, że „absolwenci” Błękitnej 
Szkoły wracają do Stacji morskiej, by rozpocząć 
w niej swoją przygodę jako wolontariusze?

MS: Wielokrotnie zdarzyło się, że zainspirowani 
i zachęceni udziałem w zajęciach uczniowie chcieli 
aktywniej włączyć się w działalność Stacji Morskiej. 
Zaowocowało to naszą współpracą w formie 
wolontariatu – dwutygodniowej pracy w helskim 
fokarium dla osób, które ukończyły 18. rok życia. 
Część uczniów, którzy choć raz uczestniczyli 
w „błękitnych lekcjach”, jeszcze bardziej związała 
się z morzem, wybierając studia na kierunkach 
przyrodniczych, w tym m.in. oceanografię na 
Uniwersytecie Gdańskim. Muszę przyznać, że 
bardzo mnie to cieszy i inspiruje do dalszych 
działań edukacyjnych. Radość i zadowolenie moich 
podopiecznych płynące z możliwości nabywania 

Zwierzęta Bałtyku  
potrzebują przede  
wszystkim tego,  
abyśmy wiedzieli  
o nich jak najwięcej
i zachowywali się tak,  
aby im nie szkodzić

Matka ze szczenięciem w helskim fokarium. Fot. K.E. Skóra (archiwum SMIOUG)

Lekcja o morświnach prowadzona przez Monikę Selin  
w trójmiejskim centrum handlowym. Foto Archiwum SMIOUG



nowych doświadczeń i poszerzania wiedzy czy 
umiejętności sprawia, że wiem, iż to, co robię, jest 
ważne, dobre i przynosi rezultaty.

M&A: Oprócz działań edukacyjnych Stacja 
morska działa na rzecz przyrody w sposób 
bezpośredni, m.in. poprzez ochronę bałtyckich 
fok i morświnów. Na czym konkretnie polega 
Państwa działalność?

MS: Stacja Morska w Helu jest placówką 
uniwersytecką, a pracują w niej świetni specjaliści 
od badań, eksploatacji i ochrony żywych zasobów 
Bałtyku. W centrum naszego zainteresowania poza 
rodzimymi gatunkami ryb znajdują się głównie 
ssaki morskie. Staramy się nie tylko przybliżać 
szerokiemu gronu odbiorców informacje dotyczące 
biologii fok szarych, pospolitych i obrączkowanych 
oraz morświnów, ale także aktywnie działać na 
rzecz ochrony tych zwierząt. Realizujemy szereg 

projektów przyrodniczych, ale chyba 
najbardziej znani jesteśmy 
dzięki stworzonemu dla fok 

szarych ośrodkowi ich badań, 
leczenia i rehabilitacji – fokarium.

M&A: Na czym polega praca 
w fokarium i opieka nad 

znajdującymi się w nim 
zwierzętami?

MS: W fokarium na 
stałe mieszka sześć fok 

szarych – cztery 
samice i dwa 

samce. Co 
roku rodzą się 
małe foki, czyli 
szczenięta, 
które po 

okresie 
karmienia 

Prelekcja edukacyjna w helskim fokarium. Fot. K. E. Skóra (Archiwum SMIOUG)
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mlekiem mamy, a następnie nabywania 
samodzielności są wypuszczane na wolność. 
Opiekunowie i trenerzy fok zajmują się stadem 
dorosłych zwierząt, karmią je, kilka razy dziennie 
sprawdzają stan ich zdrowia i w razie potrzeby 
podają witaminy oraz lekarstwa. Ponadto do 
naszej placówki trafiają zwierzęta chore i ranne, 
a także młode – osierocone lub porzucone przez 
mamy. Takie maluszki musimy nakarmić, wyleczyć, 
a kiedy są już zdrowe, mogą powrócić do swojego 
naturalnego środowiska.

M&A: Poza fokarium w Helu istnieje także, 
od 2013 roku, Dom morświna – co to za miejsce? 

MS: Dom Morświna to nasze najmłodsze, 
niewielkie, ale bogato wyposażone muzeum, 
tematycznie poświęcone bałtyckim morświnom. 
Znajdujące się w nim statyczne i multimedialne 
wystawy przedstawiają historię obecności 
morświnów w Bałtyku, omawiają biologię 
gatunku, istniejące współcześnie zagrożenia 
i sposoby ochrony tych małych ssaków morskich. 
W „morświnowym domu” znajdziecie także 
informacje o delfinach i wielorybach, które 
w ostatnich latach zaobserwowano w polskich 
wodach Morza Bałtyckiego. Żyjące w naszym 
morzu morświny są niestety krytycznie zagrożone 
wyginięciem, dlatego też potrzebne są wspólne 
międzynarodowe działania, aby ten gatunek mógł 
w Bałtyku przetrwać.

Zwierzęta Bałtyku potrzebują przede wszystkim 
tego, abyśmy wiedzieli o nich jak najwięcej 
i zachowywali się tak, aby im nie szkodzić. 
Wielu mieszkańców nadmorskich krajów nie 
ma wystarczającej wiedzy o zamieszkujących 
nasze morze organizmach oraz o tym, jak nasze 
codzienne zachowanie wpływa na jakość życia tych 
roślin i zwierząt. Każdy z nas jest odpowiedzialny 
za to, jak żyje się mieszkańcom Bałtyku, a morze 
jest ważne dla nas wszystkich – niezależnie 
od tego, czy mieszkamy tuż nad jego brzegami, 
czy odwiedzamy je okazjonalnie, jesteśmy jego 
użytkownikami na co dzień czy też korzystamy zeń 
jedynie rekreacyjnie, np. podczas wakacji.

M&A: Co chciałaby Pani przekazać naszym 
Czytelnikom?

MS: Wszystkich Czytelników MiniLO&Aniela 
chciałabym zaprosić do uczestnictwa w zajęciach 
Błękitnej Szkoły w Helu. Pamiętajcie, że Bałtyk 
jest naszym wspólnym dobrem, ale i naszym 
obowiązkiem. Każdy z nas może zrobić coś dla 
przyrody, która go otacza, co więcej: każdy może 
dbać o Morze Bałtyckie. Wystarczy pamiętać, 
że codziennie odkręcając kran, zmywając, piorąc 
i kąpiąc się, wpływamy na jakość jego wód, 
a chroniąc rzeki w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania – chronimy morze, do którego 
uchodzą.

M&A: Dziękujemy za rozmowę.  

Helskie stado fok szarych podczas treningu medycznego.
Fot. Paweł Bloch (Archiwum SMIOUG)

Lekcja w sali Błękitnej Szkoły. Fot. Paweł Selin
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miedź
Ruda piękność 

Historia jednego surowca cz. 6

Miedź jest pierwszym metalem poznanym przez człowieka.  
Nic dziwnego, że została odkryta stosunkowo szybko, jest to bowiem 

całkiem często spotykany element. Wśród całej materii, na którą składa 
się skorupa ziemska, znajduje się ona na 25. pozycji pod względem 

powszechności występowania. 

W niedługim czasie ludzie odkryli, że 
metal, w przeciwieństwie do kamienia, 

jest kowalny, czyli że jest on podatny na 
odkształcenia podczas uderzania w niego młotem. 
Najstarsze wyroby z miedzi, a mianowicie biżuterię, 
odnaleziono na terenach Azji Mniejszej i Iranu. 
Ich wiek szacuje się na 9000 lat. Przedmioty te były 
oczywiście wyrabiane z miedzi pobranej ze złóż 
czystego surowca, ponieważ techniki oczyszczania 
rud, czyli skał z domieszką metalu, nie były jeszcze 
znane.

Miedź dzięki swojej giętkości, wytrzymałości 
i odporności na korozję przyczyniła się do 
znacznego rozwoju ludzkości. Dość szybko metal 
ten stał się powszechny w starożytnym Egipcie, 
gdzie początkowo stanowił surowiec do produkcji 
naczyń. Niedługo później popularne stało się także 
wykonywanie odlewów, z których najstarszy, 
przedstawiający żabę, został odnaleziony na 
terenach dawnej Mezopotamii. Miedź jednak sama 
w sobie jest miękkim metalem, dlatego na różne 
sposoby poszukiwano metody na jej utwardzenie. 
Przełomowym odkryciem okazało się dodanie do 
miedzi cyny, co nadało jej trwałości, dzięki czemu 
surowiec ten stał się jeszcze bardziej funkcjonalny. 
Chwila ta zapoczątkowała epokę brązu.

Początkowo procent cyny w brązie był bardzo 
niewielki, jednak z czasem urósł on aż do 14%. 
Łatwość obróbki i duża dostępność metalu 

sprawiły, że był 
on bardzo 
popularnym 
surowcem. 
Nawet gdy 
odkryte zostało 
żelazo, z brązu 
wykonywano 
narzędzia do 
budowy piramid 
egipskich, a w Grecji 
walczono z wykorzystaniem brązowych 
mieczy i zbroi. Ogólnie starożytni Grecy 
byli pod takim wrażeniem urody tego 
czerwonawego metalu, że utożsamiali go 
z boginią Afrodytą, ofiarując jej miedziane dary. 
Może to nie jest przypadek, że zazwyczaj jest ona 
przedstawiana jako rudowłosa piękność? Metal 
ten był także ważnym surowcem w Imperium 
Rzymskim, gdzie sztaby brązu stanowiły lokalną 
walutę. Ten stan rzeczy nie trwał jednak zbyt 
długo, ponieważ Rzymianie dość szybko doszli 
do wniosku, że sztaby są ciężkie i niepraktyczne. 
Zamiast nich zaczęto stosować monety bite nie 
tylko z miedzi, ale także ze srebra i złota.

W średniowieczu miedź stanowiła surowiec 
do wyrobu biżuterii, a także przedmiotów 
codziennego użytku. Była też cennym materiałem 
do eksperymentów w powoli rozwijającej się 
nowej dziedzinie nauki – chemii. Uzdolnieni 

1 krowa = 10 owiec 
= 100 funtów brązu 
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naukowcy 
byli w stanie 

wytworzyć 
z miedzi leki, 

impregnaty do drewna, 
a nawet sztuczne nawozy. W czasach 
nowożytnych udało się też odkryć nowy, jeszcze 
trwalszy od brązu, stop, a mianowicie mosiądz. 
Ta mieszanka miedzi i cynku świetnie sprawuje 
się jako materiał do konstrukcji osprzętu 
odpornego na wodę morską, pocisków, jak 
również elementów wyposażenia domu: klamek, 
świeczników czy instrumentów muzycznych.

Niedługo później, w wyniku wynalezienia żarówki 
i prądu elektrycznego przez Thomasa Alva 

Edisona (rok 1837), 
znów na wartości 

mocno zyskała czysta 
miedź, którą do wyrobu 

części elektronicznych 
wykorzystuje się do dzisiaj. 

Ze względu na jej bardzo dobrą 
przewodność wytwarza się z niej przewody 

i kable elektryczne, pokrywa się nią także płytki 
elektroniczne. Śmiało można stwierdzić, że gdyby 
nie miedź, elektronika nie mogłaby się rozwinąć 
w tak wysokim stopniu, ponieważ jej zamienniki 
są znacznie droższe (platyna lub złoto) albo 
zwyczajnie słabsze (aluminium). Miedź jest obecna 
we wszystkich naszych komputerach, 
smartfonach czy samochodach. Szacuje się, 
że przeciętny samochód zawiera aż 22,5 kg tego 
metalu! Oprócz tego surowiec ten możemy 
spotkać w naszych domach pod postacią rur do 
centralnego ogrzewania czy blachy pokrywającej 
dach. Obecnie z miedzi nie produkuje się już 
naczyń, tak jak w czasach starożytnych, ponieważ 
dzięki dzisiejszej wiedzy udowodniono jej 
niekorzystny wpływ na ludzki organizm przy tak 
bezpośrednim kontakcie. Jeszcze do niedawna 
w obiegu były także miedziane monety, teraz 
mimo że „miedziaki” nie są już produkowane 
z czystej miedzi, to mają jej dużą domieszkę: 
jest to stop miedzi i niklu. Ogólnie rzecz biorąc, 
miedź jest wszędzie wokół nas, mimo że nie 
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Choć jest 
ona powszechnie znana, to mało kto kojarzy ją 
jako tak cenny surowiec. Po chwili zastanowienia 
okazuje się, jak trudno wyobrazić sobie nasze 
dzisiejsze życie, gdyby tego metalu nagle zabrakło. 

 Jż

Źródła: 
■  www.mt.com.pl/archiwum/mt_6_07_5.pdf
■  www.miec-miedz.pl/miedz/historia
■  www.metale.pl/o_metalach.php?id=miedz_

historia&?w=a&name=Mied%C5%bA%20kr%C3%b3tki%20rys%20historyczny%20
i%20najnowsze%20zabytki%20archeologiczne

■  www.galwanotechnika-lakiernictwo.pl/galwanotechnika/miedz-ciekawostki-
i-fakty.html

MOSIĄDZ
– stop miedzi i cynku. 

zawiera od 10 
do 45% cynku.
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Chomik to często nasze pierwsze zwierzątko. Rodzice wybierają je zwykle 
dlatego, że hodowla chomika nie pociąga za sobą tak wielu obowiązków, 

jak w przypadku psa lub kota. Opieka nad nim może jednak sprawiać 
dużo radości i satysfakcji.

Mali domownicy
chomik – PieRwSzy PuPil w życiu dziecka

jaki jest chomik?

Z wyglądu
Chyba najbardziej charakterystyczne w wyglądzie 
chomika są torby policzkowe. Właśnie w nich 
to niewielkie zwierzątko „chomikuje” jedzenie. 
Mamy chomików mogą w tych torbach 
transportować małe. Natomiast nadęte torby 
policzkowe to groźba i sposób obrony przed 
przeciwnikiem.

Z charakteru
Chomiczki są delikatne. Łatwo je spłoszyć 
i wystraszyć. Nie lubią hałasu, krzyku i zbyt częstego 
brania na ręce – bardzo stresują je takie sytuacje. 
Chomik to raczej samotnik, budzący się do życia nocą.

Opieka

Wymarzony domek
Dla chomików najlepiej sprawdzają się domki 
w postaci klatek z kilkoma płaszczyznami 
połączonymi rampami. Na dno klatki należy wysypać 
podściółkę (kupicie ją w sklepie zoologicznym). Im 
więcej, tym lepiej, gdyż chomiki bardzo lubią w niej 
kopać i grzebać. Chomik potrzebuje także domku 
do spania, najlepiej wykonanego z naturalnych 
materiałów – ze słomy lub drewna, wnętrze domku 
najlepiej wyłożyć 
sianem.

Klatkę możemy 
dodatkowo wyposażyć 
w miseczkę 
wypełnioną piaskiem 
dla szynszyli, która 
będzie służyła 
chomikowi do kąpieli. 

jĘZYK CHOMiKA
Szczękanie i zgrzytanie zębami  
– złość i gotowość do ataku

Krzyki i skrzeki – strach, ból

Fukanie i prychanie  
– poczucie zagrożenia

Stójka – chomik chce dokładnie  
zbadać otoczenie

Czołganie się – chomik boi się, czuje się niepewnie

Nadęte torby policzkowe – chomik jest 
niezadowolony i za chwilę zaatakuje  
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To nie tylko sposób na dbanie o higienę, ale także 
doskonała rozrywka. Chomik będzie zachwycony 
możliwością kopania i tarzania się w piasku.

Warto również zorganizować kącik z kocią trawą, 
chomik będzie mógł nie tylko w niej buszować, ale 
także chętnie będzie ją podgryzać.

Zabawa
Chomiki są bardzo sprytne i zręczne, mają silne łapki 
i potrafią się świetnie wspinać. Zgrabnie wdrapują 
się po kracie klatki do góry, a potem zwisają głową 
w dół. Chomik, szczególnie nocą, lubi być w ciągłym 
ruchu, dlatego warto zorganizować mu jego własny 
plac zabaw, który zapewni mu rozrywkę oraz 
odpowiednią ilość ruchu.

Odżywianie
Klatkę chomiczka najlepiej wyposażyć w miseczki 
ceramiczne – jedną na ziarno, drugą na świeże 
owoce i warzywa. Od czasu do czasu możemy dać 
chomikowi orzech włoski. To dla niego nie tylko 
idealny przysmak, ale także masa zabawy przy 
dobieraniu się do smakowitego wnętrza.
Nie zapominamy o wodzie – najlepiej wyposażyć 
klatkę w specjalne poidełko. Woda powinna być 
zmieniana codziennie.

UWAGA: 
ostrożnie wprowadzamy wszelkie nowości
owoce i warzywa podajemy umyte i wysuszone
dajemy ich niewielkie i zawsze świeże porcje

Oswajanie
Chomika można oswoić, ale trzeba wykazać dużo 
cierpliwości. Na początku musimy być bardzo delikatni, 
aż chomiczek przyzwyczai się do nowego otoczenia. 
Potem możemy spróbować podawać mu przez klatkę 
ziarenka słonecznika. Ważne jest, żeby chomik sam 
podszedł do naszej ręki. Z biegiem czasu, gdy chomik 
pozna nasz głos i zapach, stanie się bardziej śmielszy, 
będzie wchodził nam na rękę i zbliżał się do klatki, gdy 
będziemy do niej podchodzić.

Jak się okazuje, opiekowanie się chomikiem może być 
bardzo ciekawe. Organizowanie mu zabaw, 
przygotowywanie przysmaków czy obserwacja 
dostarczają wiele radości. Jest to mały 
indywidualista, ale potrafi przy tym być niezwykle 
uroczym gryzoniem. Pamiętajmy jednak – aby nasz 
chomik był szczęśliwy, musimy przy sprawowaniu 
nad nim opieki poświęcić mu maksymalnie dużo 
uwagi, spełniając wymagania, jakich potrzebuje.  jb

Źródła: 
• www.chomiki.pl
• beck. A., Chomiki, 2014.

ZAbAWKi 
DlA CHOMiKA:

Kołowrotek, rolki po papierze, różnej wielkości 
pudła i kartony, w których wycinamy otwory, 
gruba lina z włókien naturalnych, gałęzie, 
schowki z kory.

SMAKOŁYKi CHOMiKA

jabłka, gruszki, melony, banany, rodzynki
marchew, koper włoski, brokuły, cukinia
jogurt naturalny



Podróżując Po świecie 
nauczyłam się naPrawdę 
dużo – rozmowa z Nelą – Małą Reporterką 
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M&A: Skąd wziął się pomysł na takie hobby? Co 
było Twoją inspiracją? 
N: Odkąd pamiętam, oglądałam filmy podróżnika 
i przyrodnika Steva Irwina. On mnie właśnie 
zainspirował do tego, by nagrywać filmy z moich 
wypraw i o nich opowiadać. Chciałam, by 
inne dzieci zwiedzały świat i docierały 
do różnych niesamowitych miejsc 
razem ze mną.

M&A: Dokąd odbyłaś swoją 
pierwszą wyprawę?
N: Na taką pierwszą podróż 
z plecakiem poleciałam do 
Tajlandii. To bardzo fajny 
kraj, który na każdym kroku 
zaskakuje. Co chwilę można 
zobaczyć coś niezwykłego, 
coś niespotykanego. Są 
niesamowite zwierzęta, rośliny 
i owoce, piękne krajobrazy, plaże 
i wodospady. To właśnie tam pierwszy 
raz zobaczyłam słonie na takiej jakby łące, które 
stały i się pasły. Ten widok był super.

M&A: Jaka była najciekawsza przygoda, którą do 
tej pory miałaś okazję przeżyć w podróżach?

N: Oj, dużo tego było. Każdy kraj jest inny 
i każdy dostarcza innych przeżyć. Ostatnio 
byłam na Borneo i spędziłam trzy dni i dwie noce 
u plemion, których przodkowie byli łowcami głów. 
Mieszkałam z nimi w takim bardzo długim domu, 

który nazywa się longhouse. Poszłam też 
z ludźmi z tego plemienia na wyprawę 

do dżungli i przygotowywałam 
razem z nimi posiłek w ściętym 

bambusie, który był pieczony 
nad ogniem. Uczyłam się też 
dmuchania z takiej dmuchawki, 
z której wylatywały strzały. 
Poznałam trochę ich kulturę, 
to było bardzo fajne.

M&A: lubisz poznawać 
nowe kultury i zwyczaje, 

czy mimo wszystko większość 
swojej uwagi poświęcasz 

zwierzętom i przyrodzie?
N: No właśnie ja lubię zarówno zwierzęta, 

jak i różne kultury. Wszystko tak naprawdę jest 
ciekawe. Jak byłam na Borneo, to widziałam też 
nosacze. To takie małpy, które mają ogromne 
wiszące nosy, wyglądają jak ogórki. I tak fajnie 
mówią do siebie, jakby się dziwiły i mówiły: O…O! 

NELA 
to najmłodsza reporterka 

na świecie. Podróżuje 
od piątego roku życia, 
a na koncie ma pięć 
napisanych książek.
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M&A: Jakie było najbardziej niezwykłe zwierzę, 
które miałaś okazję zobaczyć?
N: Chyba gawial i nosacz. Gawial to taki krokodyl, 
który ma niesamowicie cienki pysk. Wygląda aż 
sztucznie, a nosacz to ta fajna małpa z dziwnym 
nosem.

M&A: Jakie przedmioty zabierasz ze sobą 
w podróż? Tylko najpotrzebniejsze czy bierzesz 
też np. zabawki lub książki?
N: Muszę mieć lekki plecak, więc jeżeli biorę jakieś 
zabawki, to malutkie i lekkie. Zawsze staram się 
zabrać jakiegoś małego pluszaka w podróż. Lubię 
też przywozić pluszowe zabawki z różnych części 
świata. Z Kostaryki przywiozłam na przykład 
pluszowego leniwca, z Islandii pluszowego 
maskonura, a z Borneo właśnie pluszowego 
nosacza.

M&A: Jak żyjesz podczas wypraw? mieszkasz 
w hotelu czy np. w namiocie?
N: To bardzo różnie. Zawsze docieramy w bardzo 
odległe miejsca, więc czasami śpię u plemion, 
czasami u mieszkańców, czasami w schronisku 
lub jakichś domkach. Najfajniej jest spać właśnie 
w miejscu, gdzie można zobaczyć przyrodę, na 
przykład w jakimś parku narodowym. Jeśli jest taka 
możliwość. 

M&A: W innych krajach zdarza Ci się poznawać 
rówieśników. Utrzymujesz z nimi potem kontakt?
N: Poznaję dzieci. Na przykład w Tajlandii 
poznałam dziewczynkę o imieniu Muan. Ona była 
trochę młodsza ode mnie i rozmawiałyśmy na migi. 
Była bardzo miła i przynosiła mi owoce, pokazała 
mi też swój pokój i swoje zabawki, ale nie mam 
z nią kontaktu. 

M&A: Do tej pory zwiedzałaś tylko ciepłe 
kraje? Czy planujecie z rodzicami wybrać 
się też w chłodniejsze miejsca?
N: Byłam też w zimnych krajach, na 
przykład na Islandii czy w Finlandii. 
Było bardzo fajnie. W Finlandii 
zwiedziłam na przykład wioskę 
Świętego Mikołaja, jeździłam psim 
zaprzęgiem i głaskałam renifery. 
Płynęłam też lodołamaczem po morzu.

M&A: masz już jakieś plany, dokąd 
wyjedziesz w najbliższym czasie?
N: Na razie nie mam. Bardzo bym chciała 
zobaczyć migrację zwierząt w Afryce 
i pojechać na Grenlandię. Chciałabym 
też polecieć do Brazylii, bo tam jest bardzo dużo 
kolorowych ptaków, a ja bardzo lubię ptaki.

M&A: Co chciałabyś przekazać naszym 
Czytelnikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z podróżami?
N: Podróżowanie jest super! Można się podczas 
podróży nauczyć wielu rzeczy, poznać inne kultury, 
zobaczyć piękne zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. 
Ja uważam, że nauczyłam się naprawdę dużo, 
podróżując. Czytam też różne książki o zwierzętach 
i oglądam dużo przyrodniczych filmów.

M&A: możemy Ci życzyć…
N: Haha… Nie wiem sama… Może okrążenia Ziemi? 
  ☺ 

M&A: Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych 
wspaniałych przygód!
N: Dziękuję.  



Śmieci nie są problemem obecnym jedynie na Ziemi. Ocenia się, że w kosmosie 
może znajdować się nawet 750 tysięcy odpadów o średnicy ponad 1 cm. Są 

to fragmenty starych, nieaktywnych satelitów, rakiet, a także śmieci celowo 
usuniętych ze stacji kosmicznych. Mogą to być również zgubione przedmioty, np. 
rękawica Eda White’a, kamera Michaela Collinsa czy przybornik z narzędziami 
Heidemarie Stefanyshyn-Piper. Z 3800 satelitów jedynie 1200 jest aktywnych, 

reszta z nich to złom. Wszystkie te przedmioty mają jedną wspólną cechę: nikomu 
nie są już potrzebne, a mimo to krążą po orbicie Ziemi.
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K ażdy z nich jest 
niebezpieczny dla aktywnych 

satelitów i Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, które czasem 
muszą wręcz manewrować, 
aby uniknąć kolizji z odpadami. 
Dużym problemem jest zderzanie się kosmicznych 
odpadów, ponieważ powstają wtedy nowe odłamki, 
z których każdy jest w podobnym stopniu niebezpieczny. 
Poruszający się z prędkością kilku tysięcy kilometrów 
na godzinę nawet niewielki element ma ogromną siłę, 
która może spowodować poważne uszkodzenia innego 
obiektu. istnieje zasada, że ochronić się można jedynie 
przed odpadami mniejszymi niż 1 cm, w przypadku 
większych odłamków konieczne jest wykonywanie 
uników, co nie jest prostym zadaniem i nie jest ono 
możliwe, jeżeli nie zna się dokładnej orbity obiektu. 
największe zagrożenie stanowią satelity wystrzelone 
przez Związek Radziecki w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, ponieważ zostały one wyposażone 
w miniaturowe reaktory jądrowe, które aktywowane 
przyczynią się do powstania tysięcy nowych drobin 
zaśmiecających okolice naszej planety. istnieje ryzyko, 
że jeżeli liczba odpadów wciąż będzie przyrastać 
w takim tempie jak dotychczas, to za około 10-20 lat nie 
będzie możliwe latanie w kosmos. Dlatego konieczne 
jest wprowadzenie pewnych działań mających na celu 

„uprzątnięcie” kosmosu.

Dużym sukcesem dla naszego kraju jest fakt, że Polacy 
aktywnie uczestniczą w konstruowaniu kosmicznej 
śmieciarki, czyli zaawansowanego technologicznie 
systemu, który miałby wyłapywać i usuwać odpady 
z kosmosu. Projekt zakłada, że na orbitę zostanie 
wysłany nowy satelita, który z wykorzystaniem 
specjalnej sieci oplatającej się wokół odpadów będzie 
je przechwytywał. Realizacja projektu planowana jest 

na rok 2017,  jednak na chwilę obecną 
nie można jednoznacznie stwierdzić, 
czy skonstruowanie śmieciarki będzie 
wykonalne, ponieważ  istnieje ona 
jedynie w formie koncepcyjnej. innym 
pomysłem na usunięcie kosmicznych 

odpadów jest wymierzenie w nie lasera umieszczonego 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. impuls lasera 
miałby za zadanie przesunąć śmieci w taki sposób, by 
mogły spalić się one w atmosferze.

Oprócz usunięcia obecnie istniejących odpadów konieczne 
jest zapobieganie ich dalszemu powstawaniu. istnieje 
pomysł, by starzejące się satelity kierować na wyższe 
o 100-300 km orbity, dzięki czemu nie będą one 
zagrożeniem dla aktywnych satelitów… przynajmniej przez 
jakiś czas. inną opcją jest wyposażenie ich w specjalne liny, 
które pod koniec ich misji miałyby sprawić, że satelity zniżą 
się do poziomu atmosfery i w niej spalą.  Jż

Źródła:
•  www.misjesondkosmicznych.pl/artykulmiesiaca17.html
•  www.wyborcza.pl/1,145452,18351033,co-by-bylo-gdyby-zniknely-satelity.

html?disableRedirects=true
•  www.sputniknews.com/swiat/20160220/2117293/kosmiczne-smieci-kosmos.html
•  www.gizmaniak.pl/68286/iss-celuje-kosmiczne-smieci/

Kosmiczne śmieci

Czasem zdarza się, że kosmiczne śmieci spadają 
na ziemię. lottie Williams, mieszkanka Stanów 
Zjednoczonych, w 1997 roku została uderzona 
przez kawałek rakiety! Początkowo myślała, że 
obserwuje meteor na niebie, ale gdy obiekt ten spadł 
na jej ramię, okazało się, że jest to fragment rakiety 
Delta 2. Zagrożenie stanowił także wrak rosyjskiego 
satelity, który spadając na ziemię, minął w niedużej 
odległości samolot pasażerski, przelatujący właśnie 
nad Oceanem Spokojnym. Na szczęście podczas 
incydetu nikomu nic się nie stało. 



W jaki sposób lubicie spędzać czas bawiąc się na 
świeżym powietrzu w letnie, upalne dni?

Z czym kojarzy Wam się lato?
Ze słońcem, wodą, piaskiem, a może z letnim krajobrazem 
górskim, który można zobaczyć podczas rowerowej 
wycieczki? 

Słoneczna, letnia pogoda otwiera 
przed wami milion możliwości!
Jakie zabawy należą do waSzych 
ulubionych?
Przesyłajcie nam rysunki Waszych pomysłów na 
aktywną letnią zabawę, pokażcie nam jak najchętniej 
spędzacie czas wykorzystując upalne, letnie dni. 

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 29 lipca 2016 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.minilo.org 

Nasze Konkursy

ogłaszamy iii edycję KonKursu

zabawy na świeżym powietrzu 
Letnie zabawy

Przedstawiamy zwycięzców II edycji konkursu Zabawy 
na świeżym powietrzu pt. „Wiosenne zabawy”.
Nagrody książkowe i zestaw ekologicznych gadżetów 
wędrują do Józefa Ołdaka.

Rozstrzygnięty został również konkurs na EKOogródek. 
Nagrody książkowe i zestaw ekologicznych gadżetów 
wędrują do Andrzeja legierskiego.

Gratulujemy! 

KUPON

KONKURSOW
y

ZABAWY 3



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

LATO

summer

l'été

 verano

natsu
なつ

der Sommer

лето 
[lieto]

 estate

SłOńCE

sun

le soleil

sol

taiyō
たいよう

 die Sonne

солнце 
[sonce]

 sole

MAKULATURA

wastepaper

la maculature

papel de desecho

kamikuzu
かみくず 

 das Altpapier

макулатура 
[makulatura]

  cartastraccia

FOKA 

seal

le phoque

focas

shiru
シール  

 der Seehund

тюлень 
[tiulień]

foca



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

dla Was testujemy i prezentujemy najciekawsze z nich.

Sanidenn 
Nasze Biopreparaty SANIDENN 
poprawiają   sprawność 
oczyszczalni, zmniejszają 
częstotliwość opróżniania 
zbiorników, redukują osady denne 
oraz kożuchy powierzchniowe, 
a także poprawiają warunki 
sanitarne, higieniczne oraz  
fizykochemiczne ujęć wodnych.
www.ecofamilia.pl

 od 19,90 zł

   
Sklep internetowy  
www.drogeria-ekologiczna.pl 
Polecamy Wam sklep internetowy  
www.drogeria-ekologiczna.pl, w którym kupicie 
boraks do zrobienia własnego... gluta! Zabawa 
gwarantowana! To największy w Polsce sklep,  
który oferuje ponad 5000 bio i eko produktów 
w niskich cenach.  
www.drogeria-ekologiczna.pl

Mother's Corn – naczynia 
biodegradowalne z kukurydzy!
Nie lubisz plastikowych naczyń?
Jest alternatywa! Eco-friendly, wielorazowe kubeczki, 
talerzyki, sztućce oraz inne akcesoria – wszystkie 
designerskie i kompostowalne! 
Najwyższa jakość i bezpieczeństwo dla dzieci i dorosłych.
www.energyfamily.pl
  /ekonaczyniazkukurydzy/ 

      od 25 do 100 zł
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Unikalny materiał klasy medycznej. 
Bez ftalanów, zmiękczaczy, bisfenolu A (BPA free), 
bez zapachów i pleśni. Pozytywna opinia 
Instytutu Matki i Dziecka, nr Op-4827.

www.zdrowybidon.pl

      

wyParzanie BezPieczne w zmywarKach Podgrzewanie
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city mining  
Scenariusz lekcji

Opracowanie: Joanna Fidzińska,  
nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie 
im. J.CH.Andersena

Odbiorcy: klasa 4-6
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne 

Cele szczegółowe, uczeń:
■  rozróżnia odpady,
■  potrafi segregować odpady,
■  potrafi podać przykłady surowców, które można 

pozyskać z odpadów,
■  definiuje pojęcia: city mining, segregacja, recykling,
■  wyjaśnia potrzebę segregowania odpadów 

i oszczędzania surowców.

Metody: problemowa, „burza mózgów”, dyskusja
Formy pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: 
torby z odpadami, na przykład gazety, kartony, 
słoiki, puszki, woreczki foliowe, długopisy itp., 
karteczki samoprzylepne, arkusze papieru, tabela  

– rodzaje odpadów

PRZEbiEG ZAjĘć:

1.  Czynności organizacyjne.

2.  Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: city mining, 
tłumaczy poszczególne słowa – city (ang. 
miasto) + mining (ang. górnictwo) oraz rozdaje 
uczniom kolorowe karteczki samoprzylepne, na 
których uczniowie zapisują swoje skojarzenia 
związane z tym terminem. Następnie dzieci 
kolejno podchodzą i przyczepiają karteczki do 
tablicy – tworzą w ten sposób mapę skojarzeń. 
Nauczyciel wyjaśnia termin city mining, zwracając 
uwagę na to, iż jest to sposób pozyskiwania 
surowców z różnego rodzaju odpadów. 
Podkreśla przy tym, jak ważna jest segregacja 
odpadów.

3.  Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Rozdaje każdej 
grupie worki z różnymi odpadami. Mogą to 
być na przykład gazety, kartony, słoiki, puszki, 
woreczki foliowe, długopisy itp. Zadaniem grup 
jest posegregowanie odpadów do odpowiednich 
pojemników (uczniowie mogą je wcześniej 
wykonać z różnokolorowych kartonów).

Kolejny raz prezentujemy scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu 
interesujących zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną propozycją 

i przesyłania swoich scenariuszy.
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4.  Nauczyciel wyjaśnia, że segregowane odpady są 
powtórnie użyte, czyli podlegają recyklingowi. 
Trafiają między innymi do hut szkła i metali oraz 
papierni. Tam są wykorzystywane do produkcji 
pełnowartościowych, nowych produktów.  
Z odpadów zawierających części organiczne 
wytwarza się kompost służący do rekultywacji 
terenów zdegradowanych, zniszczonych. 
Współczesne czasy można nazwać erą 
recyklingu. Coraz więcej wytwarzanych 
produktów produkuje się z odpadów.

5.  Nauczyciel zadaje uczniom pytanie problemowe: 
Czy złoto, srebro oraz inne surowce można odzyskać 
ze śmieci? Ma ono zachęcić do ,,burzy mózgów’’.  
 
Źródłem cennych metali są między innymi stare 
zegarki, a w szczególności ich pozłacane koperty, 
a także telefony komórkowe.  
 
Kolejnym źródłem są części komputerowe. 
Ich obudowy wykonane z tworzyw sztucznych 
są mielone, a następnie robi się z nich na 

przykład doniczki. Natomiast 
z płyt głównych i procesorów 

odzyskiwane są metale 
szlachetne, takie jak platyna 
czy złoto.  
 
W przypadku telewizorów 
szklany ekran oddziela się 

od części z metalu i tworzyw 
sztucznych. Ekrany trafią do 

zakładu hutniczego, tam zostają 
przetopione na nowe kineskopy. 

Stare, zepsute lodówki również są bardzo cennym 
źródłem surowców. Specjalny agregat ssący 
podłącza się do kompresora lodówki. Urządzenie 
wysysa z nich szkodliwe gazy, które wysyłane 
są do fabryk produkujących nowe lodówki. 
Stary freon pojawia się w nowej chłodziarce. 
Z lodówki wyciąga się półki, pojemniki oraz 
taśmę uszczelniającą drzwi. Są one ponownie 
przetwarzane i wykorzystywane, na przykład 
z uszczelek zostają robione klapki zwane 
japonkami. Zmielone tworzywo sztuczne, z którego 
zrobione były wewnętrzne ściany lodówki, skupują 
specjalne firmy, na przykład produkujące kołpaki 
samochodowe. 
 
Kolejne pytanie problemowe: Czy prawidłowa 
segregacja może dać nam korzyści ekologiczne 
i ekonomiczne? 

6.  Uczniowie w grupach uzupełniają TABElĘ, 
wpisując swoje propozycje:

7.  Uczniowie przy pomocy nauczyciela analizują 
swoje tabele. 

8.  Na zakończenie lekcji dzieci wykonują w grupach 
plakat pod tytułem ,,Śmieci w moim domu’’. 
Do jego przygotowania mogą wykorzystać 
wcześniej posegregowane odpady.

9.  Omówienie plakatów i ocena pracy 
poszczególnych grup.

10.  Wspólnie przygotowany plakat można 
zamieścić na tablicy w sali.   JW

TAbElA

Rodzaj odpadów (elektrośmieci) Jakie surowce możemy pozyskać z tych odpadów?

Komputery

Telewizory

Lodówki

Telefony
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S zkolna wycieczka to nie tylko atrakcja dla dzieci, 
ale i idealny czas, w którym mogą wykazać się 

samodzielnością. Pomijając wszystkie formalne 
aspekty jej przygotowania, równie ważny jest 
wybór rejonu, w który zabierzemy dzieci oraz to, 
co im zaproponujemy na miejscu, aby efektywnie 
wykorzystać cały pobyt. Każdy nauczyciel zna 
zainteresowania swojej klasy, dlatego przed 
ułożeniem programu warto zorientować się co 
oferuje nam dana okolica. Nie bez znaczenia, jest 
również pora roku. Idealnym miejscem dla miesięcy 
wiosenno-letnich są między innymi Mazury. 

Położenie
Region ten znajduje się 
w północno-wschodniej 
Polsce, w województwie 
warmińsko-mazurskim. Jest on 
wyjątkowy nie tylko w skali kraju, ale 
również i Europy, bogaty pod względem 
przyrodniczym, z wieloma zabytkami. 
Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. 
Największą atrakcję turystyczną 
stanowią jeziora polodowcowe. To tam 
znajduje się największe jezioro w Polsce 

– Śniardwy, a najwyższym szczytem 
jest góra Dylewska (312 m n.p.m.). 
Charakterystycznym krajobrazem 
są między innymi przydrożne aleje 
drzew, pałace z ogrodami, cmentarze 
ewangelickie, pozostałości po dawnych 
liniach kolejowych. 

dodatkowe atRakcje
Plan wycieczki powinien być dostosowany do 
wieku uczniów, dla których jest układany. Są jednak 
takie miejsca, które warto zobaczyć, bez względu 
na wiek. Nie bez znaczenia jest aktywność fizyczna, 
która jest bardzo ważnym elementem w rozwoju 
każdego dziecka. Warto wpleść w program 
zwiedzanie zabytków, poznawanie okolicy, 
w tym tego, co mają do zaoferowania najbliższe 
miejscowości oraz poznawanie fauny i flory 
znajdującej się w danym rejonie.

cieKawe miejsca dla szKolnych wycieczeK 
kRaina wielkich jezioR mazuRSkich

Od tego numeru zaczynamy nowy cykl: Gdzie na wycieczkę?, poświęcony rejonom 
Polski, do których warto zorganizować wyjazdy dla podopiecznych. Jakie 

atrakcje, infrastrukturę sportową i turystyczną oferuje dana część naszego kraju 
oraz co warto zobaczyć… na te pytania odpowiemy w poniższym cyklu. Każdy 
poświęcony będzie innemu rejonowi Polski. Zaczynamy od Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich. 
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najwiękSze miejScowości
Największymi miastami mazurskiej krainy są 
między innymi Ełk, Giżycko i Mrągowo. 

Ełk to główny ośrodek przemysłowy i kulturalny 
w regionie, nazywany letnią stolicą Mazur, leżący 
nad jeziorem Sunowo. Jest dobrym miejscem 
jako baza wypadowa do pobliskich miejscowości, 
posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne 
oraz wiele atrakcji turystycznych. Wśród nich jest 
możliwość skorzystania z Kolei Wąskotorowej. 
Oferuje ona przejazdy wagonikami w stylu retro po 
najpiękniejszych miejscach w mieście oraz okolicy. 
Trasa kolejki ma 48 km, w zależności od potrzeb 
oferuje różne warianty, w tym dopasowane do 
szkół. W mieście znajduje się spora ilość miejsc, 
gdzie aktywnie można spędzić czas. Od parku 
wodnego, miejskiego stadionu, kortów tenisowych, 
jazdy konnej, po spływy kajakowe.

Giżycko nazywane jest Żeglarską Stolicą Polski. 
To jeden z głównych portów na szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich. W mieście znajduje się około 
740 miejsc cumowniczych. Warto skorzystać 
z bogatej oferty rejsowej. Dla bardziej aktywnych 
nie brakuje tam również wypożyczalni rowerów 
oraz ośrodków oferujących swoje usługi. W pobliżu 
Giżycka znajduje się Mazurskie Safari, gdzie na 
ponad 100 hektarach powierzchni ekologicznego 
gospodarstwa mieszka kilkaset dzikich zwierząt. 
Zwiedzanie samochodami i bryczkami pozwala na 
obserwację zwierząt z bliska. Ponadto w Wolisku 
w Puszczy Boreckiej, położonej około 25 km 
od Giżycka, znajduje się zagroda żubrów. Dzięki 
platformie widokowej każdy może podziwiać część 
stada, na przykład w porze karmienia. 

Mrągowo to miasto znane głównie 
z organizowanego tam Pikniku Country. Jest 
popularnym ośrodkiem wypoczynkowym 
i turystycznym. Wzgórza morenowe oraz wąwozy 
wzbogacają krajobraz miasta i okolicy. Najbardziej 
znanymi rzekami okolic powiatu mrągowskiego 
znanymi ze swoich walorów krajobrazowych są 
Krutynia oraz Dajna. Tworzą one popularne szlaki 
kajakowe. 

mazuRSki PaRk kRajobRazowy
Ponad 60 jezior, jeden z najciekawszych szlaków 
kajakowych w Europie, 11 rezerwatów przyrody, 
około 850 gatunków roślin naczyniowych, w tym 
ponad 10 gatunków storczyków, ponad 200 
gatunków ptaków, to tylko kilka, z długiej listy, 
przykładów na wyjątkowość założonego w roku 
1997 Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

ścieżki PRzyRodnicze i tRaSy 
RoweRowe
Lepsze poznanie przyrody MPK ułatwiają 
znajdujące się na terenie Parku ścieżki przyrodnicze 
oraz trasy rowerowe o łącznej długości 150 km. 
Część z nich opisana jest w informatorach, 
w które warto zaopatrzyć się przed ruszeniem 
w drogę. Cztery ścieżki przyrodnicze znajdują 
się w okolicach wsi Krutyń. Są to Rezerwat 
Zakręt, Rezerwat Krutynia, Krutyń-Zgon oraz 
Krutyń-Rosocha. Tras rowerowych jest sześć: 
Jezioro Mokre (19 km), Rezerwaty Krutyńskie 
(10 km), Kulturowo-Historyczna (17 km), Ernsta 
Wiecherta (28 km), Kadzidłowo – Dolna Krutynia 
(12 km), Leśniczówka Pranie (27 km). 
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Trasa Kadzidłowo-Dolna Krutynia prowadzi 
z Krutyni do Kadzidłowa, a następnie do rezerwatu 
Krutynia Dolna. Będąc w Kadzidłowie, warto 
odwiedzić Park Dzikich Zwierząt imienia prof. 
Benedykta Dybowskiego. Celem Parku jest 
umożliwienie poznania gatunków rodzimych. 
Większość ze znajdujących się tam zwierząt 
jest zaprzyjaźniona z człowiekiem. W związku 
z tym możliwe jest wejście na wybiegi, karmienie, 
głaskanie oraz podziwianie ich z bliska. Zwiedzanie 
odbywa się w ściśle określonych godzinach przy 
udziale przewodników. Możliwe jest przez cały rok, 
a czas zwiedzania trwa około 1,5 godziny. 

Szlaki kajakowe
Przez MPK przepływa połowa szlaku kajakowego 
rzeki Krutyni, który uznawany jest za jeden 
z najpiękniejszych w Polsce. Popularnością cieszy 
się między innymi odcinek szlaku od Jeziora 
Krutyńskiego do wsi Krutyń. Dwukilometrowy 
fragment znajdujący się poniżej Ukty nazywany 
jest „Małą Amazonką” ze względu na znajdujące 
się tam powalone pnie drzew. Na spływ najlepiej 
przeznaczyć sobie któryś z dni w tygodniu, 
w weekendy zazwyczaj robi się tłoczno. Po drodze 
znajduje się wiele pól biwakowych, na których 
znaleźć można między innymi grilla czy saunę. 
W kajaki można zaopatrzyć się w wielu lokalnych 
wypożyczalniach.

Pomniki PRzyRody
Do roku 1998 za pomniki przyrody na terenie 
MPK uznano 93 obiekty. Najczęściej są to stare 
drzewa, malownicze aleje oraz głazy narzutowe. 
Bez wątpienia warto zobaczyć pomnik nietypowej 
Zakochanej Pary. Znajduje się on tuż obok dróżki 
prowadzącej do Rezerwatu Zakręt. On ma 270 lat 
i 18 metrów wysokości, ona 160 lat i 27 metrów 
wysokości. Mowa o sośnie i dębie szypułkowym 
od lat rosnących w objęciu. Jest to fragment ścieżki 
przyrodniczej Krutynia-Zgon, która bogata jest 
w zaskakujące elementy przyrody i idealna na 
wycieczki rowerowe.

muzeum PRzyRodnicze
W Krutyni przy siedzibie MPK znajduje się muzeum 
przyrodnicze. Znajduje się tam kolekcja składająca 
się z ponad 300 eksponatów zwierząt żyjących na 
Mazurach. Stale się zwiększa. Muzeum otwarte 
jest od poniedziałku do piątku, w sezonie również 
w weekend. Żeby dostać się do niego, należy udać 
się do biura dyrekcji MPK. Opłata za wstęp jest 
dobrowolna i przeznaczana jest na utrzymanie 
Muzeum. 

Co ponadto warto zobaczyć w Mazurskim 
Parku Krajobrazowym:
•  Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk 

w Popielinie
•  Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii 

Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym
•  „Dąb nad Mukrem” im. Karola Małłka 

(pomnikowy dąb szypułkowy)
•  „Dęby Królewskie” w miejscowości Ruciane-

Nida
•  Osada Kulturowa w Kadzidłowie
•  Muzeum Regionalne w Pieckach

tRadycyjna kuchnia 
mazuRSka
Będąc w danym rejonie, zawsze warto poznawać 
przysmaki stamtąd pochodzące. Kuchnia 
warmińsko-mazurska bazuje głównie na rybach, 
produktach leśnych oraz rolniczych. Mazurski 
smak to świeżo wędzone ryby (na przykład trocie 
i węgorze). Ponadto wyraźnie widać wpływy 
potraw niemieckich w postaci kiełbasy, kapusty, 
mięs czy klusek oraz akcenty polskie, jak na 
przykład tradycyjne zupy. Obecnie wiele restauracji 
dużą uwagę poświęca menu dla dzieci. Kotleciki 
z sandacza chętnie zjedzą zarówno ci młodsi, 
jak i starsi. 

Jak widać, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to 
idealne miejsce na połączenie aktywnego 
wypoczynku z poznawaniem przyrody i edukacją. 
Nie sposób w jednym artykule napisać 
o wszystkich atrakcjach tego regionu. Ci, którzy 
wybiorą go na zorganizowanie wycieczki, na pewno 
będą mieli w czym wybierać.  AK

Źródła:
•  www.gizycko.pl
•  www.krutynia.com.pl
•  www.mazury.com
•  www.mosir.elk.pl
•  www.poland24h.pl
•  www.polskatradycja.pl
•  www.turystyka.elk.pl
•  www.gizycko.pl/twierdza-boyen-3965.html

Chętnie zamieścimy relacje z organizowanych 
przez Was wycieczek szkolnych. Materiały 
można nadsyłać na adres mailowy: 
redakcja@mmconsulting.waw.pl
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Już od ponad 3 lat Ogólnopolski Klub EkoEdukatora podnosi poziom 
świadomości ekologicznej kadry pedagogicznej. Dotychczas przeprowadzono 

50 warsztatów, których tematyka poruszała najważniejsze zagadnienia związane 
z ochroną środowiska. Ostatnie spotkanie dotyczyło form ochrony przyrody, 

którymi są parki narodowe i krajobrazowe.

co Słychać 
u klubowiczów okee

Na początku marca 2016 roku w Warszawie odbyło 
się spotkanie pn. Parki Narodowe i Krajobrazowe. 

Składało się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. 
Podczas spotkania omówiono różnice pomiędzy 
parkami narodowymi i krajobrazowymi, możliwości 
pozyskania dofinansowań, zalecenia programu 
nauczania (dotyczące poruszanej tematyki), dobre 
praktyki oraz użyteczne informacje, jak zorganizować 
tego typu  zajęcia. Spotkanie uatrakcyjniła prelekcja 
Pani Katarzyny Grajdy, przedstawiciela Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych (MZPK). Gość 
specjalny zaprezentował bogatą ofertę Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego oraz przekazał wiele ciekawych 
informacji. 

Ponadto nauczyciele mogli uczestniczyć w zajęciach 
warsztatowych, które dotyczyły efektywnych 
sposobów nauczania. Przeprowadzono test 
interaktywny. Jego zadaniem było zbadanie 
poziomu przyswojonej wiedzy, a trzy osoby, które 
uzyskały najwyższe wyniki, nagrodzono materiałami 
dydaktycznymi. Każdy uczestnik spotkania otrzymał 
zestaw informacyjno-edukacyjny, w którego skład 
weszły materiały przekazane przez MZPK. 

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniom Ogólnopolskiego 
Klubu EkoEdukatora jeszcze więcej osób doceni 
wartość rodzimej przyrody i zdecyduje się na 
wypoczynek w zielonych zakątkach Polski.  JW
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Placówki oświatowe edukują swoich podopiecznych według własnej, 
z góry określonej, wizji i misji. Pośród różnych idei często można natrafić 

na takie, które kładą nacisk na edukację ekologiczną. Na co zwracają 
uwagę? Jakie są rezultaty działań podejmowanych w placówkach?  

W niniejszym artykule prezentujemy prężnie działające przedszkole, 
którego głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej 

swoich podopiecznych. 

Placówki oświatowe 
godne naśladowania 

Nasze przedszkole już od kilku lat współpracuje 
z Nadleśnictwem Podanin. W ramach tej 

współpracy realizujemy zagadnienia dotyczące 
edukacji przyrodniczej i ekologii. Nasze przedszkolaki 
czynnie uczestniczą w spotkaniach z leśniczym, 
wycieczkach do lasu czy też dokarmianiu zwierząt 
i ptaków w okresie zimowym. Podczas udziału 
w akcji pn. „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci 
przybędzie” dzieci poznały zasady dokarmiania 
zwierząt oraz ciekawostki dotyczące ich smakołyków. 

„Dębusiowe Ludki”, bo tak mówimy o przedszkolakach 
z przedszkola Nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”, 
swoją wiedzę na temat ochrony zwierząt i lasu 
przedstawiają w konkursach plastycznych 
organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu. 

Dbamy też o naszego patrona - Dębusia Olbrzymka, 
stary dąb rosnący na terenie naszego przedszkola. 
Drzewo mające kilkaset lat i będące świadkiem wielu 
wydarzeń jest dla naszych przedszkolaków wstępem 
do lekcji historii związanym nie tylko z placówką, ale 
także z naszym miastem, które ma ponad 580 lat.
Po raz kolejny postanowiliśmy dołączyć do akcji 
sadzenia lasu w okolicach naszego miasta. Udział w tej 
kampanii ma na celu pokazanie wyjątkowych walorów 
przyrody lasów naszej okolicy, a także pokazać, że 
las to wspaniałe miejsce na wspólne spędzanie czasu 
z rodziną. 

Przedszkolaki z przedszkola nr 4 ,,Pod dębusiem 
olbrzymkiem'' podczas akcji sadzenia lasu.

Jeśli Ciebie lub Twoją placówkę wyróżniają ciekawe 
działania ekologiczne, napisz do nas na adres: 
redakcja@mmconsulting.waw.pl. 

Najciekawsze artykuły zostaną opublikowane 
w dziale Klub EkoEdukatora naszego kwartalnika.

lucyna Różewicz
dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola Nr 
4 „Pod Dębusiem 
Olbrzymkiem” o profilu 
edukacyjno-przyrodniczym 
w Chodzieży

Pamiętajmy,  
że las to płuca Ziemi!




