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Drodzy Czytelnicy,
tematem wiodącym 17. numeru kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela” 
jest odzysk i recykling odzieży. Warto wiedzieć, że właściwe postępowanie ze 
starymi ubraniami to tylko wierzchołek środowiskowej „piramidy” problemów 
związanych z odzieżą. Spójrzmy chociażby na produkcję bawełny, podczas 
której dochodzi do degradacji gruntów i emisji do środowiska niebezpiecznych 
substancji - środków ochrony roślin czy preparatów owadobójczych (jak oznaczone 
są opakowania środków niebezpiecznych, prezentujemy na stronie 47). Dlatego 
też, w czasach kiedy ceny ubrań są coraz niższe, a ich jakość pozostawia wiele do 
życzenia, warto pamiętać o ekologicznych aspektach związanych z naszą odzieżą.

Ponadto w numerze nie zabrakło naszych stałych pozycji – kolorowanki, 
krzyżówki, origami, artykułów z cykli: mali domownicy, historia jednego surowca, 
scenariusza zajęć czy opisu ciekawego miejsca na zorganizowanie zielonej 
szkoły  – to wszystko znajdziecie na kolejnych stronach „MiniLO&Aniela”.

Zapraszamy również do lektury pozostałych tekstów przygotowanych do 
bieżącego numeru: instruktażu, jak wykonać upcyklingową opaskę z butelki 
PET, relacji z ekologicznych działań podejmowanych w Zespole Szkół w 
Malawie, opisu nowatorskiej idei Repair Café Piła czy wywiadu z czynnym 
kominiarzem i wiceprezesem Krajowej Izby Kominiarzy Mirosławem Antosem. 

Życzymy udanej lektury
Mateusz Perzanowski

Redaktor prowadzący czasopisma ,,MiniLO&Aniela’’

PS. Pamiętajcie – recykling i odzysk 
nie mogą wyjść z mody 
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OpOwieść
w odcieniach błękitu

Witajcie, chłopcy i dziewczęta. Usiądźcie wygodnie. Zapraszamy Was dziś 
na niesamowitą i porywającą historię, na którą od dawna czekaliście. 

Przed Wami ulubieńcy kobiet, mężczyzn i dzieci na całym świecie 
od przeszło stu lat. Dziś będziecie mieli okazję poznać bliżej ulubioną 

część swojej garderoby – dżinsowe spodnie, czyli NAS!

N a początek postaramy się odpowiedzieć na 
najbardziej nurtujące dzieci pytanie. Dlaczego 

zawsze mówi się o nas w liczbie mnogiej? Dlaczego 
zawsze jesteśmy parą dżinsów, chociaż w ręku 
trzymacie tylko jedną część garderoby? A jak 
spotka się ze sobą dwóch kolegów, to ile w sumie 
mają spodni? Spieszymy z wyjaśnieniem! Moi 
drodzy, jesteśmy braćmi bliźniakami, nie potrafimy 
żyć bez siebie i nigdy się nie rozstajemy. Każdy 
z nas osobno jest tylko jedną nogawką, czyli 
jednym spodniem, dlatego też tak właśnie wołamy 
na siebie nawzajem: „Spodń”. Jest to jednak 
wiedza tajemna, nikt z ludzi, zwłaszcza ze świata 
dorosłych, nie zdaje sobie sprawy z naszego życia 
rodzinnego. Jeżeli zaczniesz opowiadać innym 
o jednym spodniu, to wszyscy zaczną się śmiać, 
dlatego najlepiej zostawić tę informację dla siebie. 
Reakcja ta jest spowodowana tym, że nie jesteśmy 
w stanie się rozdzielić, dlatego cały świat przyjął, 
że jesteśmy jedną istotą o dziwnej „podwójnej” 
nazwie. Stara pradżinsowa legenda głosi, że kiedyś 
dwa spodnie pokłóciły się ze sobą i rozstały, jednak 
ich życie nie potrwało długo, ponieważ obydwaj 
umarli z tęsknoty za sobą.

Tak w ogóle, to pewnie też nie zdajecie sobie 
sprawy, jak ciekawa jest historia naszych 
narodzin. Niektórzy twierdzą, że zostaliśmy 
stworzeni przez przypadek, jednak my wiemy, 
że nie ma przypadków na tym świecie. Możecie 
śmiało stwierdzić, że jesteśmy strasznie starzy, 
bo urodziliśmy się w roku 1873! Powstaliśmy 
w Stanach Zjednoczonych w czasach gorączki 

złota, a nasi ojcowie – Jacob Davis i Levi 
Strauss, zajmowali się produkcją namiotów dla 
poszukiwaczy cennego kruszcu. Materiałem, 
z którego szyto namioty, była gruba bawełna 
przypominająca płótno. Produkcja namiotów 
nie okazała się dla naszych ojców zbyt dobrym 
biznesem, jednak przełomowym momentem 
była wizyta pewnej dziwnej klientki. W końcu 
kto wybiera się do producenta namiotów 
z prośbą o uszycie spodni? Kobieta postawiła 
naszym twórcom nie lada wyzwanie, ponieważ 
potrzebowała naprawdę wytrzymałej odzieży dla 
swojego męża-drwala, który dotychczasową stale 
niszczył w trakcie pracy. 
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Panowie potraktowali sprawę nadzwyczaj 
poważnie. Spodnie stworzyli z jedynego 
dostępnego materiału, a kieszenie i inne narażone 
na przetarcia miejsca postanowili wzmocnić 
metalem. W ten właśnie sposób narodziliśmy się 
my. Nieskromnie musimy przyznać, że od samego 
początku robiliśmy furorę wśród wszystkich, 
którzy nas znali. W krótkim czasie nasi ojcowie 
otrzymali kilkaset zleceń, dlatego postanowili 
oficjalnie opatentować swój wynalazek.

Początkowo stanowiliśmy głównie 
ubrania robocze, ze względu na 
naszą trwałość i wygodę używania. 
Służyliśmy zarówno kobietom, jak 
i mężczyznom, a odróżnić można 
nas było po rozporku: panowie 
zapięcie mieli z przodu, panie 
natomiast z lewej strony. 

Co ciekawe, w tych pierwszych latach naszego 
życia wcale nie byliśmy niebiescy, lecz brązowi. 
Dopiero po wybudowaniu pierwszej fabryki w San 
Francisco barwa została zmieniona na taką, na 
której zabrudzenia są mniej widoczne. To właśnie 
w tej postaci zyskaliśmy największą sławę, gdy 
w latach pięćdziesiątych zaczęła nas zakładać 
zbuntowana młodzież (bo kto inny jest na tyle 

odważny, żeby wpaść na pomysł ubierania 
się na co dzień w ciuchy robocze), 

a niedługo później hipisi, czyli 
słynne dzieci-kwiaty. 

Niedługo później nosili 
nas wszyscy.
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W historii występowaliśmy już chyba pod każdą 
możliwą postacią: spodnie długie, spodnie krótkie, 
spodnie rybaczki, eleganckie, poprzecierane, rurki 
i dzwony. I właśnie to czyni nas wyjątkowymi, 
właśnie dzięki temu bardzo wolno się starzejemy. 
Podarte dżinsy to norma, oznaka luźnego stylu 
życia. Co odważniejsi ozdabiają nas nawet 
ćwiekami czy skórzanymi naszywkami. Ale 
gdy potrzeba zachować odrobinę elegancji 

– nic prostszego, wystarczy, że połączysz nas 
w komplet z gładką koszulą. Egzamin z dobrego 
stylu zdajemy przy niemalże każdej okazji. 
Niezależnie, kim jesteś i ile masz lat.

A jeszcze co do starzenia się… to na koniec 
zostawiliśmy dla Was ciekawostkę. 
W dwutysięcznym roku odnaleziono nas w pewnej 
opuszczonej amerykańskiej kopalni, a po 
dokładnym zbadaniu oszacowano, że zostaliśmy 
wyprodukowani nie później niż w 1880 roku. 
Zostaliśmy sprzedani za ponad 45 tysięcy dolarów, 
czyli około 180 tysięcy złotych! Chyba rozumiecie, 
skąd w nas tyle samouwielbienia. Skoro ludzie są 
w stanie zapłacić za nas tak niebotyczne sumy, to 
chyba musi oznaczać, że jesteśmy najlepsi na 
świecie…  JŻ

Źródła:
• Grzywacz M., 2015, Dżinsy – spodnie wszech czasów, „Gazeta Wyborcza”.
• www.historyofjeans.com
• www.investors.ebayinc.com/releasedetail.cfm?releaseid=42737

DŻinsowe ciekawostki:

■  Peruwiańskie szwaczki uszyły gigantyczną 
parę dżinsów, które ważą 7,5 tony, mają 
43 metry długości i 30 metrów w pasie. 
tkanina z której uszyto dżinsy, została 
potem wykorzystana do produkcji plecaków 
dla dzieci.

■  na większości zamków błyskawicznych 
stosowanych w jeansach widnieje napis Ykk. 
to skrót utworzony od nazwy Yoshida kogyo 
kabushikikaisha, największego producenta 
zamków błyskawicznych na świecie, którego 
udział w rynku sięga nawet 90%.

■  w 1960 roku za sprawą głośnego filmu 
„the wild one” wiele amerykańskich szkół, 
restauracji i teatrów wprowadziło całkowity 
zakaz noszenia jeansów, uznając je za 
przejaw buntu i symbol rewolucjonistów.

■  20-letni student z kanady, Josh Le przez 
przez 15 miesięcy nosił bez prania te same 
dżinsy, aby sprawdzić, jakie będzie stężenie 
bakterii na materiale po zakończeniu tego 
nietypowego eksperymentu higienicznego. 
 
co dwa tygodnie młody naukowiec wkładał 
spodnie do zamrażalnika, aby usunąć z nich 
brzydkie zapachy. 
 
Po zakończeniu eksperymentu okazało się, 
że stężenie bakterii na materiale jest takie 
samo, jak na próbkach innych materiałów, 
które nie były użytkowane tak długo i 
intensywnie.
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Jestem po wodzie  
pustą butelką…

Jednak absolutnie nie jestem śmieciem! Nawet nie wiecie, jak ciekawe 
formy mogą przybierać „zużyte” butelki. Wielu moich braci towarzyszy 

Wam na co dzień, mimo że już od wielu lat swoim wyglądem czy 
zastosowaniem kompletnie nie przypominają butelek. Zastanawiacie się, 
jak to możliwe i w jaki sposób możemy tak zmieniać swoje role? Poniżej 

postaram się wszystko Wam wyjaśnić…

J ak większość butelek po napojach wykonanych 
z tworzywa sztucznego powstałam z plastiku 

PET. Jeśli zastanawiasz się, co oznacza ten 
tajemniczy skrót, to od razu wyjaśnię, że pochodzi 
on od nazwy związku chemicznego, z którego 
zbudowany jest plastik: politereftalanu etylenu… 
To trudna nazwa, dlatego mądrzy ludzie wymyślili 
skrót PET. Tworzywo to powstaje z ropy naftowej 
i swoją plastikową postać otrzymuje dopiero po 
wielu przekształceniach chemicznych. Plastik 
PET został wynaleziony w 1941 roku w Wielkiej 
Brytanii. Początkowo wykorzystywano go jedynie 
do produkcji tkanin – wiedzieliście o takim jego 
zastosowaniu? W latach 60. zaczęto z niego 

produkować folię PET, a dziesięć lat później butelki, 
jednak do Polski zostały one wprowadzone dopiero 
na początku lat 90. Plastikowe butelki od razu 
zachwyciły zarówno producentów napojów, jak 
i konsumentów, ze względu na swoją lekkość, 
poręczność i wytrzymałość. Dzisiaj dużą część 
napojów kupujemy w opakowaniach wykonanych 
z plastiku.

Na całym świecie w ciągu jednego roku 
wykorzystuje się około 25 milionów ton tworzyw 
PET, a parę lat temu ilość ta była jeszcze wyższa! 
Masę tę możemy porównać z wagą 6 milionów 
słoni… Jeżeli dalej wygląda to mało obrazowo, 
to podpowiemy, że tyle mniej więcej ludzi żyje 
w województwie mazowieckim. Czyli gdyby 

!
więcej informacji 
na ten temat  
w „Butelka Pet  

– Życie po życiu”
MiniLo&aniela nr 8

numery archiwalne 
dostępne na 
www.minilo.org
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wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego 
nagle, w magiczny sposób, zamienili się w słonie, 
to dopiero wtedy dorównaliby swoją masą ilości 
tworzywa PET wykorzystywanej w ciągu jednego 
roku.

Wbrew pozorom większość plastiku PET wcale nie 
jest zużywana do produkcji butelek. Szacuje się, że 
na butelki i inne plastikowe opakowania przeznacza 
się od 20% do 30% całego surowca. Zdecydowana 
większość – ok. 60% zostaje wykorzystana 
w przemyśle włókienniczym, czyli do produkcji 
tkanin, z których powstają np. ubrania sportowe 
czy polary. Plastik PET początkowo ma formę 
płatków, następnie przyjmuje postać granulatu, 
który możemy przetwarzać na najróżniejsze 
przedmioty. Bardzo ciekawa jest produkcja butelek. 
Aby wykorzystać surowiec do naszych celów, 
konieczne jest jego rozgrzanie do temperatury 
260-300°C, w której się topi i możliwe jest jego 
formowanie. W celu stworzenia butelki 
plastik kształtuje się w tzw. preformy, czyli 
podłużne przedmioty, przypominające probówki 
chemiczne. Preformy przekształca się w butelki 
w maszynach rozdmuchowych, gdzie umieszcza 
się je w formach o określonym kształcie. Pod 
wpływem podwyższonej temperatury stają się one 
plastyczne, dlatego wdmuchiwane do ich wnętrza 
powietrze rozszerza je i sprawia, że przybierają 
wybrany przez nas kształt.

!
więcej informacji 
na ten temat  
w „Butelka Pet  

– Życie po życiu”
MiniLo&aniela nr 8

numery archiwalne 
dostępne na 
www.minilo.org

25 mln ton
tworzyw pet

6 mln
słoni
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Istnieje możliwość, by po wykorzystaniu butelek 
stworzyć z nich inne przedmioty, jednak w tym 
celu konieczna jest segregacja odpadów. Niestety 
nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest 
to potrzebne. Zgodnie ze statystykami, Polacy 
w ciągu jednego roku wykorzystują aż 110 tysięcy 
ton butelek, a większość z nich wyrzucana jest do 
zwykłego śmietnika, skąd trafia na składowisko 
odpadów i rozkłada się przez wiele, wiele lat. 
Szacuje się, że od momentu wyrzucenia do 
całkowitego rozłożenia się butelki na czynniki 
pierwsze musi minąć nawet 1000 lat! Przez ten 
czas bardzo powoli rozkładająca się butelka leży 
gdzieś bezużyteczna, podczas gdy mogłaby być 
jeszcze wykorzystana ponownie. Zamiast tego 
produkowana jest nowa butelka, a do produkcji 
konieczne jest zużycie energii i kolejnej porcji ropy 
naftowej. 

Pomyślmy, co się dzieje z butelką, gdy 
segregujemy odpady? Od momentu wrzucenia 
jej do pojemnika z napisem „tworzywa sztuczne” 
przebywa ona długą i skomplikowaną podróż. 
Zawartość pojemników zabierana jest przez 
śmieciarkę, która przekazuje ją do sortowni. 
W tym miejscu plastiki przygotowywane są 
do przetworzenia. W pierwszej kolejności są 
segregowane kolorystycznie i prasowane, wskutek 
czego przyjmują kształt kostki. W tej formie 
trafiają do specjalnego zakładu zajmującego 
się przetwórstwem tworzyw sztucznych, gdzie 
umieszczane są w bębnie przesiewowym, który 
pozwala pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, 

np. nakrętek czy etykiet. Kolejnym ważnym 
aspektem jest rozdzielenie butelek ze względu 
na kolor. Dalej oczyszczony materiał trafia do 
młyna, który rozdrabnia go na drobne granulki, 
czyli do pierwotnej postaci plastiku. Ostatnim 
etapem regranulacji jest suszenie i uplastycznianie 
otrzymanego surowca, dzięki czemu będzie 
możliwe ukształtowanie go w całkiem nowe formy.
Plastik PET z recyklingu możemy wykorzystać na 
wiele sposobów. Z granulatu tworzy się np. ławki, 
doniczki, folie… bez problemu można uzyskać 
włókno poliestrowe, które możemy przeznaczyć np. 
do produkcji ubrań: z włókna uzyskanego 
z trzydziestu pięciu plastikowych butelek możemy 
stworzyć polar, z dwudziestu pięciu po 
wymieszaniu z wełną – sweter, a z pięciu 

– koszulkę sportową. Z takiego surowca wtórnego, 
ze względu na niskie koszty produkcji, korzysta 
wiele firm odzieżowych. Zajrzyjcie do szafy i sami 
zobaczcie, ile macie w swoich ubraniach plastiku, 
ukrytego pod nazwą poliester. Duża jego część 
pochodzi z recyklingu. Kto wie, może tym razem i ja 
w ten sposób zostanę przetworzona? Może 
spotkam się z którymś z Was pod postacią ciepłego 
polaru? A może będę troszczyć się o sok 
pomarańczowy, którym będzie wypełnione moje 
plastikowe ciało? Ten moment zawsze jest dla mnie 
najciekawszy. Nigdy nie wiem, co nastąpi za chwilę 
i jak potoczą się moje dalsze losy.  JŻ

Źródła:
•Kowalska S., 2012, (R)ewolucja butelki. Eko-Wojownicy. ReaktywacJA.
•www.plastpet.pl/wszystko_o_pet.html
•www.recykling.pl/recykling/index.php/y/odpady/111/o/11
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Rozwiąż
krzyżówkę,

dopasuj litery 
do odpowiednich liczb 

i odczytaj hasło  
>>
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1.  Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Ziemi. 
2.  Gdy temperatura jest ujemna, zamienia się 

w lód.  
3.  Zjawisko atmosferyczne, polegające na 

współwystępowaniu zanieczyszczenia 
powietrza wskutek działalności człowieka 
oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: 
znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. 

4.  Forma przetwarzania odpadów, nadająca im 
drugie życie. 

5.  Karton po mleku to najczęściej opakowanie 
wielomateriałowe, na które składa się: 
polietylen (tworzywo sztuczne), folia 
aluminiowa i …(podpowiedź w artykule 
Opakowanie wielomateriałowe – 
problematyczne odpady czy przyszłość 
opakowalnictwa? W 15. Numerze 

„MiniLO&Aniela”  
6.  Np. sandały, kapcie, trapery 
7.  W zimę na głowę zakładamy czapkę, a nim 

owijamy szyję  
8.  Potoczna nazwa tlenku węgla, szkodliwego 

gazu bez smaku, zapachu i barwy 
9.  Naczynie, w którym hodujemy rybki 
10.  Czynność, którą należy robić z odpadami 
11.  Duży ssak z rodziny jeleniowatych 

o charakterystycznym porożu
12.  Gdy jest plastikowa, przed wyrzuceniem do 

kosza należy ją zgnieść

Hasło

Hasło

… odpadów to założone zgodnie z prawem miejsce, 
w którym zbierane są odpady od mieszkańców 
i przetwarzane w taki sposób, by nie zagrażały 
one środowisku. 
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Rozwiąż
EkoRebus

+I

SPADO  EK  MR  

RE + A=G

PIE 

odpowiedź: recYkLing oDzieŻY cHroni śroDowisko

odpowiedź: skłaDowisko
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dopasuj
zwierzęta  

do ich domów 
i zobacz gdzie 

mieszka
pies, wiewiórka, 
bocian, borsuk

1

1

2

2

A
D

c
b

3

3

4

4

b b b b

odpowiedź: 1B, 2c, 3D, 4a
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Znajdź 
8 Różnic

pomiędzy 
obrazkami
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  Wiosna już tuż, tuż…
MiniLO i Aniela nie mogą się już doczekać 

wiosny. Zdecydowanie bardziej od spędzania 

czasu w  wolą zabawy na świeżym powietrzu.  

Gra w , jazda na czy spacery po  

to jedne z ich ulubionych wiosennych rozrywek. 

Wiosna to bardzo ciekawa pora roku, podczas której 

w przyrodzie zachodzi wiele zmian.  zaczynają 

wypuszczać ,  staje się zielona, 

 zaczyna częściej wychodzić zza ,  

a dni robią się coraz dłuższe. 

Na  rośnie temperatura, po zimowym śnie budzą się 

zwierzęta, a , które odleciały na zimę  

do ciepłych krajów, wracają do Polski. MiniLO nie może już się 

doczekać, kiedy znowu na niebie zobaczy  czy .

Aniela niecierpliwie wyczekuje momentu, kiedy  

grubą  zamieni na ulubiony wiosenny  i razem 

z koleżankami będzie korzystać z uroków  

wiosennej pogody.

Czytam 
z minilO  
i anielą
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Motylowa
opaska z butelki PET

Pusta butelka po napoju, wodzie czy mleku – co takiego, oprócz 
wyrzucenia do odpowiedniego pojemnika, możemy z nią zrobić? 
Jest wiele możliwości! Na przykład przygotowanie upcyklingowej 

opaski, która z pewnością będzie wyjątkowym dodatkiem do 
naszego stroju. Prezentujemy propozycję Patrycji Smirnov, 

która zechciała podzielić się swoim projektem z Czytelnikami 
MiniLO&Aniela.

Motylowa opaska  
z butelki PET

Aby wykonać opaskę, potrzebne będą:  
opłukana plastikowa butelka, nożyczki, 
flamastry typu marker niezmywalne  
w 3 lub 4 kolorach, kawałek gumki 
o długości obwodu głowy.

krok 1: 
Z butelki wycinamy kształty 
przypominające skrzydła motyla
krok 2: 
Kolorujemy wg własnego pomysłu
krok 3: 
Przywiązujemy gumkę lub robimy dwie 
dziurki, przez które przewlekamy gumkę, 
którą wiążemy na supełek. 
GOTOWE!!! 

Patrycja Smirnov
www.patkasmirnow.blogspot.com

Dla najmłodszych
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ekoCiekawostki: 

 Zużyte ubrania należy wrzucić 
do odpowiedniego pojemnika 
lub oddać organizacjom 
charytatywnym, takim jak np. PCK 
lub Parafialny Zespół Caritas.

Średnio w jednym 
samochodzie osobowym 
znajduje się 15 kg tekstyliów.

Szacuje się, że ok. 50% zużytych tkanin 
może być ponownie wykorzystane, co 
może przyczynić się do zmniejszenia 
powierzchni upraw bawełny, a co za 
tym idzie do redukcji zużycia wody 
i pestycydów uwalniających znaczne 
ilości CO2 do atmosfery. 

Rocznie produkowane 
jest 20 milionów ton 
bawełny w ponad 90 
krajach.

Na uzyskanie kilograma 
bawełnianych włókien, co jest 
równoznaczne z produkcją pary 
dżinsów i koszulki, zużywa się do 
29 000 litrów wody. 

Drukowane ubrania – w 2013 r. 
po raz pierwszy wydrukowano 
prawdziwą sukienkę.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia spośród 50 najbardziej 
zanieczyszczonych europejskich 
miast i miasteczek aż 33 to 
miejscowości położone w 
Polsce. 

Żródła: 
■  Logistyka Odzysku 4/2016
■  www.wikipedia.pl
■  wwf.panda.org



KoLoRoWaNKa

Pokoloruj 
obrazek

i zobacz co MiniLO  
robi ze swoją starą 

koszulką.
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Origami – żółw
Techniką origami możemy z papieru wykonać niemal każde zwierzątko. 
W tym numerze przedstawimy, jak krok po kroku wykonać papierowego 

żółwia – opancerzonego gada, który charakteryzuje się bardzo powolnym 
trybem życia.

2

1

1 2 3

5 6 7

4

8

9 10

Żółw 
porusza się z taką 
prędkością, jaka 

wystarcza do polowania 
na sałatę. 

Terry Pratchett, 
„Pomniejszone  

bóstwa”
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Ekoedukacja

Ubrania
WyRastamy, Lecz Nie WyRzucamy

Witajcie, drogie dzieci. To ja, Aniela! Przychodzę do Was z dość 
niecodziennymi radami: postaram się Wam pomóc rozwiązać problem za 
małych lub niepotrzebnych ubrań. Na pewno nie raz z żalem musieliście 

pożegnać się z ulubioną koszulką czy dżinsami, bo po pewnym czasie 
zwyczajnie nie nadawały się one już do noszenia. Niestety, my, dzieciaki, 
strasznie szybko rośniemy, a czasem zdarza nam się zniszczyć ubranie 

podczas zabawy… Przeczytajcie, co zazwyczaj robię w takich sytuacjach.

Oddaję innym
Czasami niestety zdarza się, że założę jakiś 
ciuch tylko kilka razy, bo potem jest już na mnie 
po prostu za mały. Co za frustrujące uczucie! 
Jeśli ubranie jest jednak w dobrym stanie, 
z powodzeniem możemy je przekazać komuś 
znajomemu lub do sklepu z używanymi rzeczami. 
Wbrew pozorom bardzo dużo osób zaopatruje się 
w takich miejscach, 
więc Wasza 
rzecz na pewno 
sprawi jeszcze 
komuś radość. 
Tak na marginesie, 
moja rodzina także 
czasem kupuje 
rzeczy w tego typu 
sklepach – dzięki temu 
dajemy przedmiotom 
drugie życie, a uwierzcie 
mi, że często można tam 
znaleźć prawdziwe skarby.
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Robię z nich nowe rzeczy
Co sądzicie o takim upcyklingu? Ja w swoim domu 
mam mnóstwo przedmiotów, które powstały 
ze starych ubrań! Z mamą uwielbiam tego typu 
przeróbki. Pierwszym projektem, który razem 
wykonałyśmy, był piórnik z ukochanych bojówek 
mojego braciszka Minilo. Niestety, podarł je 
podczas zabawy i nie było możliwości ich 
naprawienia, toteż musiałyśmy wziąć sprawy 
w swoje ręce. Tego typu spodnie cechują się 
głębokimi kieszeniami, żeby stworzyć piórnik, 

Przerabiam
Za krótkie rękawy lub nogawki? Na pewno 
spotykaliście się z tym niejednokrotnie. Na 
szczęście z tym problemem można sobie 
łatwo poradzić. Koszulka z krótkim rękawem 
lub krótkie spodnie niewątpliwie dobrze się 
sprawdzą latem. Mama lub babcia na pewno 
z chęcią nam pomogą przy przeróbkach. 
Wiele koszulek możesz skrócić przy pomocy 
zwykłych (byle ostrych) nożyczek. Przy okazji 
możesz wtedy poszerzyć otwór na głowę, 
zmienić jego kształt… Właściwie to możesz 
całkowicie odmienić w ten sposób stary 
ciuch. Jeżeli jakieś ubranie po prostu nam się 
znudziło, to czasem lekka zmiana 
kroju, przyszycie paru ozdób lub 
namalowanie wzoru farbami 
do tkanin może się okazać 
świetnym rozwiązaniem.

Swoją drogą, rękawy i nogawki 
można także wydłużyć. 
Na końcówkach rękawów 
(lub nogawek) wystarczy przyszyć 
kawałek innego materiału. 

Najlepiej zrobić to od wewnętrznej 
strony, żeby nie było widać łączenia. 
Możemy doszyć np. ażurową koronkę,
dżins lub co tylko chcecie. Takie 

„przedłużenia” bardzo dobrze 
wyglądają także, gdy mocno 
kontrastują z resztą stroju. Musicie 
to przetestować!

Pokaz mody 
z odzysku

22 maja w warszawie podczas 
ii Międzynarodowej konferencji 

ekocsr odbędzie się pokaz marki 
rasińka, gdzie zaprezentowane 

zostaną projekty odzieży 
z ekologicznych materiałów. 

więcej informacji 
na stronie 45.
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wystarczyło odciąć je, a następnie doszyć do 
nich suwak. Na piórniku odmalowałyśmy wzór 
z szablonu przy pomocy czarnej farby do tkanin. 
Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszył się Minilo, 
kiedy nowym nabytkiem mógł się pochwalić 
kolegom w szkole!

Pewnie zastanawiacie się, co stało się 
z resztą spodni? Jeżeli boicie się, że 
trafiły na śmietnik, to od razu mówię, 
że możecie odetchnąć z ulgą. W domu 
przerabiamy sporo ubrań i takie „resztki” 
zawsze odkładamy na później. Gdy 

uzbiera się ich więcej, zszywamy je 
ze sobą i tworzymy np. torebki. 

Są piękne i niepowtarzalne, 
powiem Wam też w sekrecie, 
że wszystkie koleżanki mi 
ich zazdroszczą. Dziewczyny, 
przyznajcie się, że same 
byście taką nie pogardziły?

Czasem z mamą szyjemy też 
narzuty. To jest co prawda 

dłuższa robota, ale efekt jest 
super. W domu mamy takie 
dwie, a trzecią zrobiłyśmy dla 

dziadków. Zobaczcie, jak to 
wygląda u mnie w pokoju.

Widzicie te laleczki? Tak, one też są stworzone 
ze starych ubrań! Ubranka i ciało lalek robimy 
najczęściej z pociętych bluzek, a buzie malujemy 
farbami. Włosy zrobione są z wełny, a wypełnienie 
z waty, ryżu… a ostatnią lalkę wypchałyśmy 
pociętymi skarpetkami. Niestety skarpetki były 

dziurawe i nie nadawały się do noszenia, ale po 
wypraniu i pocięciu okazało się, że są świetnym 

materiałem do wypełniania zabawek.

W podobny sposób można też robić 
nowe ubrania ze starych. Na przykład 
z pociętych na paski starych 
bluzek stworzyłyśmy z mamą 
piękną spódniczkę. Wystarczyło 
zszyć wszystkie paski ze sobą, 
a następnie dołączyć gumkę. Nic 
trudnego, a takie wzorzyste 
spódnice są teraz bardzo modne.

Także swetry są dobrym 
materiałem do przeróbek! 
Z mojego wełnianego swetra, 
który nie nadawał się już do noszenia, 
mama zrobiła mi zimowy komplet: czapkę 
i rękawiczki.

A ostatnio stworzyłyśmy legowisko dla naszego 
kota. Kotek uwielbia swoje posłanie i wcale mu nie 
przeszkadza, że zostało zrobione z nieużywanego 
już przez nas swetra. Wystarczy wypełnić rękawy 
pociętymi skarpetkami (wspominałam już, że to 
dobry wypełniacz?) lub watą, zszyć je ze sobą 
i tadam! Gotowe.

Co sądzicie o moich rozwiązaniach? Mam 
nadzieję, że przypadły Wam do gustu. A może 
zechcielibyście podzielić się ze mną swoimi 
pomysłami? 

Piszcie na adres redakcja@mmconsulting.waw.pl, 
jestem bardzo ciekawa, jak Wy radzicie sobie 
z problemem za małych lub zniszczonych  
ubrań.  JŻ
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Niestety w polskich lasach wciąż możemy spotkać wiele 
nielegalnych wysypisk śmieci, a także pojedynczych 

odpadów pozostawionych przez spacerowiczów. Ludzie nie 
chcą płacić za wywóz śmieci lub są zbyt leniwi, by zabrać 

je ze sobą do domu i zostawiają je w lesie. Oprócz tego, 
że zanieczyszczają środowisko, mogą przyczyniać się w ten 

sposób do powstawania pożarów. Jak to się dzieje?

Szklane butelki mogą działać jak soczewka, która 
skupia promienie słońca i powoduje zapalenie 

się ściółki. Część z Was bawiła się pewnie 
szkłem powiększającym i wie, że można za jego 
pomocą np. wypalić dziurę w kartce. Butelka jest 
wykonana w inny sposób niż lupa i skupia światło 
w mniejszym stopniu, ale latem nawet ona może 
wystarczyć do wzniecenia ognia. Gdy przez długi 
czas na dworze panuje upał, a deszcz wcale nie 
ma ochoty spaść, ziemia i ściółka leśna są bardzo 
wysuszone i stanowią idealną rozpałkę.

Podobnie zadziałać może plastikowa butelka, 
w której zostanie trochę wody! Brzmi to 
paradoksalnie, ponieważ wydaje się, że ogień 
i woda się wykluczają, jednak tym razem właśnie 
woda pełni funkcję soczewki, przez co istnieje 
ryzyko wywołania pożaru.

Jak śmieci mogą dopRowadzić 
do pożaru lasu? 
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Ogień mogą też zaprószyć wyrzucone na ziemię 
papierosy. Pety w momencie wyrzucania często 
są jeszcze gorące, a nawet się żarzą, dlatego 
pozostawione na wysuszonej ziemi momentalnie 
mogą doprowadzić do pożaru. Dorośli powinni 
pamiętać, że palenie papierosów jest nałogiem 
niebezpiecznym nie tylko dla ich zdrowia, ale 
również dla otoczenia.

Ogień w lesie jest bardzo trudno ugasić. Jest 
to związane z tym, że suche drzewa i krzewy 
zapalają się jedne od drugich i pożar szybko się 
rozprzestrzenia. Dodatkowo rośliny produkują 
tlen, dlatego jest go w lesie bardzo dużo, a gaz ten 
wspomaga spalanie.

Pamiętajmy, żeby nigdy nie zostawiać w lesie 
żadnych śmieci! Gdy zobaczymy natomiast 
zostawioną przez kogoś butelkę, podnieśmy ją 
i wyrzućmy do najbliższego śmietnika.  JŻ
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Czym są chmury? To skupiska kropelek wody lub kryształków lodu 
zawieszonych w atmosferze. Powstają one w miejscach, w których 
temperatura powietrza jest niższa od temperatury punktu rosy. 

W zależności od temperatury woda może przybierać różne formy  
– gdy jest zimno, jest ona lodem, w temperaturze pokojowej ma formę 

ciekłą, a po podgrzaniu zamienia się w parę wodną. 

o chMUrach 
słów kilka 

Działa to oczywiście w obie strony. Temperaturę 
graniczną, w której para wodna zamienia 

się w wodę, nazywamy właśnie temperaturą 
punktu rosy, która jest istotnym wskaźnikiem przy 
prognozowaniu pogody.
Chmury mogą powstawać na różne sposoby, 
jednak zasada zawsze jest podobna. Ciepłe 
powietrze jest lżejsze od chłodnego, dlatego 
unosi się ono ponad nie. Powietrze nie ogrzewa 
się jednak od słońca. Słońce świecąc, nagrzewa 
powierzchnię ziemi i dopiero ona przekazuje swoje 
ciepło powietrzu. W momencie gdy powietrze 
jest wystarczająco mocno nagrzane, odrywa się 
ono od ziemi i zaczyna swoją wędrówkę ku górze. 
Zjawisko to najłatwiej opisać jest, przedstawiając 
powietrze jako zamknięte w bańce lub bąbelku. 
Przy ziemi zawsze jest więcej pary wodnej niż na 
górze, a odrywający się bąbel zabiera ją ze sobą. 
W momencie gdy jest już odpowiednio wysoko, 
tak że schłodził się do temperatury punktu rosy, 
zawarta w nim para wodna skrapla się i w ten 
sposób powstaje chmura.

Rys. 1 sposób powstawania chmury 
[abłamowicz 1969]

Punkt rosy lub temperatura punktu rosy 
– temperatura, w której może rozpocząć się 
proces skraplania gazu. W tej temperaturze 
para wodna zamienia się w krople wody.
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W zależności od kształtu i wysokości 
występowania, chmury można podzielić na dziesięć 

„gatunków”. Wyróżnia się trzy piętra (niskie, średnie 
i wysokie), a na każdym z nich możemy spotkać 
charakterystyczne rodzaje chmur, które nie 
występują nigdzie indziej. 

Najwyżej (ponad 6 km nad ziemią) znajdują się 
chmury pierzaste, zbudowane z kryształków lodu:

■  CIRRUS (chmura pierzasta)  
– przypomina piękne białe włókno ciągnące się 
wysoko po niebie.

■  CIRROCUMULUS (chmura kłębiasto-
-pierzasta) – ławica malutkich „baranków” 
zawieszonych wysoko na niebie.

■  CIRROSTRATUS (chmura warstwowo-
-pierzasta) – wysokie zamglenie, zasłaniające 
znaczną część nieba.

Niżej, od 2 do 6 km nad gruntem, spotkamy 
chmury piętra średniego:

■  ALTOCUMULUS (chmura średnia 
kłębiasta) – obłoczki podobne do 
Cirrocumulusa, jednak sporo od nich większe.

Istnieje łatwy sposób na sprawdzenie, z jakiego 
rodzaju chmurą mamy do czynienia: wystarczy 
wyciągnąć przed siebie rękę i porównać wielkość 
pojedynczego obłoczka do paznokcia małego palca. 
Chmurki mniejsze od paznokcia to Cirrocumulusy, 
większe – Altocumulusy.

■  ALTOSTRATUS (chmura średnia 
warstwowa) – mleczna warstwa 
pokrywająca zazwyczaj całe niebo. Chmura 
ta podobna jest do Cirrostratusa, jest ona jednak 
od niego gęstsza.
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Na samym dole, do 2 km nad ziemią, 
zaobserwujemy chmury piętra niskiego:

■  NIMBOSTRATUS (chmura warstwowa 
deszczowa) – gruba chmura, pokrywająca 
całe niebo i dająca długi opad.

·■  STRATUS (chmura warstwowa) – szara 
chmura zalegająca nisko nad powierzchnią 
ziemi powstająca w wyniku parowania podłoża. 
Często spotyka się ją w górach.

■  STRATOCUMULUS (chmura kłębiasta 
warstwowa) – warstwowo ułożone obłoki 
o dość nieregularnych kształtach, przez które 
przebija się niebieskie niebo.

Nie wszystkie chmury obecne są tylko w jednym 
konkretnym piętrze. Istnieją dwa wyjątki, które 
początkowo budują się w piętrze niskim, jednak 
stopniowo mogą rosnąć w górę, a także łączyć się 
z chmurami wyższego piętra. Są to:

■  CUMULUSY (chmury kłębiaste) – piękne, 
wielkie obłoki o płaskim spodzie i nieregularnej 
górze, występujące podczas ładnej pogody. 
Silnie rozbudowane mogą się jednak 
przekształcić w Cumulonimbusy.

·■  CUMULONIMBUSY (chmury kłębiaste 
deszczowe) – które dają potężne burze, 
a z daleka można je rozpoznać po bardzo 
gęstym pofałdowaniu, przez co przypominają 
kalafior. Czasem u góry widoczne jest także 
charakterystyczne kowadło. Od dołu są 
podobne do Nimbostratusa.

Oprócz tego, powyżej wymienione chmury mogą 
czasem przybierać nietypowe postaci:

■  CHMURY SOCZEWKOWE – taką formę 
mogą przybierać Altocumulusy. Chmury te 
w wyniku działania silnego wiatru przyjmują 
wydłużony kształt, przypominający soczewkę.

■  MAMMATUS – zjawisko to występuje na 
wielu chmurach, jednak najczęściej obserwuje 
się je na Cumulonimbusach. Spód chmury 
ułożony jest w charakterystyczne wypukłości 
przypominające wymiona. Mammatusy są 
rzadko widywane, ale najczęściej występują one 
w okolicach srogich burz.

■  SMUGI KONDENSACYJNE – białe paski 
pozostawiane na niebie za lecącym samolotem. 
Są to chmury typu Cirrocumulus, które tworzą 
się poprzez skraplanie pary wodnej z powietrza 
na powierzchni spalin wyrzucanych przez 
samolot. Para wodna skrapla się w momencie, 
gdy natrafia na jakąś przeszkodę, na przykład 
para z gorącej herbaty może uciekać swobodnie 
do powietrza, ale jeżeli przykryjemy kubek 
talerzykiem, skropli się na jego powierzchni. 
Takie samo zjawisko działa przy powstawaniu 
smug kondensacyjnych. Powstają one tylko 
w warunkach odpowiednio dużej wilgotności 
powietrza, która nie jest wszędzie taka sama, 
dlatego czasem możemy zobaczyć, że paski są 
poprzerywane lub wcale się nie tworzą.

Będziecie teraz umieli sami przewidywać pogodę? 
Co prawda cały proces prognozowania jest nieco 
bardziej skomplikowany, ale dzięki znajomości 
chmur będziecie w stanie odgadnąć, czego możecie 
się spodziewać w ciągu najbliższych minut lub 
godzin. Teraz potrzebne jest tylko uważne 
oglądanie nieba i trochę praktyki. Do dzieła!  JŻ

Źródła:
■  Abłamowicz A., Meteorologia ‘szybowcowa’ „Podręcznik pilota szybowcowego”, 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967, str. 254-292.
■  Malinowski S. Fizyka Chmur. Wykład. Wydział Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego.
■  Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Meteorologia dla 

pilotów – poradnik, Warszawa 2011.
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Drogie Dzieci,

zostałam poproszona przez redakcję czasopisma o napisanie krótkiego 
listu do was. Początkowo nie chciało mi się nic pisać, bo co miałabym 
wam przekazać? każdy z was zna mnie od urodzenia, powinniście 
więc dużo o mnie wiedzieć. w końcu jestem waszą matką, a jak można 
powiedzieć, że nie zna się swojej mamy? Po długich namowach ze strony 
redakcji postanowiłam jednak poświęcić wam te parę dodatkowych chwil, 
choć obawiam się, że wcale was to nie zainteresuje.

Urodziłam się 4,5 mld lat temu… tak, dobrze przeczytaliście, cztery 
i pół miliarda. wiem, jestem już dość stara, powiedziałabym: 
stara jak świat! Jestem starsza od was wszystkich razem 
wziętych, ale dzięki temu mogę śmiało powiedzieć, że 
mam duże doświadczenie życiowe, którym chciałabym 
się z wami podzielić. opowiem o tym, co widziałam i co 
przeżyłam, a „panie dzieju, niejedno widziałam, gdy się 
tak tu kręciłam”.

zrodziłam się z mgławicy pyłów i gazów, które 
powstały po wybuchu supernowej, czyli po 
śmierci starej gwiazdy. szczerze mówiąc, gwiazdy 
nigdy nie umierają tak naprawdę – podobnie 
jak feniksy muszą po prostu czasem spłonąć, 
by móc odrodzić się na nowo. w ten właśnie 
sposób powstało nasze słońce, a wraz z nim 
my – ja i siedmioro mojego rodzeństwa, z którym 
rozpoczęliśmy taniec wokół świeżo narodzonej 
gwiazdy. wszyscy byliśmy młodzi, silni i pełni 
energii. nie miałam za grosz pokory, co rusz 
eksponowałam swoją siłę za pomocą wulkanów, 
które wyrzucały z siebie gorącą lawę. generalnie 
miałam dość wybuchowy charakter. część mojego 
rodzeństwa wciąż prowadzi taki tryb życia, jednak 
ja pewnego dnia uznałam, że należy się ustatkować, 
a wulkaniczne imprezy nie przystoją już w moim 
wieku. z głębi siebie wydobyłam krystaliczną wodę, 
która schłodziła moje rozgrzane ciało. w takim 
klimacie mogłam spełnić swoje marzenie o dzieciach 
i już niedługo później zostałam mamą.

Moimi pierwszymi dziećmi były rośliny, które do dziś 
wdzięcznie okrywają moje ciało zieloną szatą. Byłam 
szczęśliwa, jednak nie znałam umiaru. wciąż pragnęłam więcej 
i więcej, dlatego po pewnym czasie postanowiłam zrodzić także 
zwierzęta. wielką radość sprawiało mi obserwowanie ich postępów 
i ciągłego rozwoju. Początkowo zwierzęta żyły jedynie w wodzie, a ich 
rozmiary były niewielkie, jednak z czasem rosły w siłę i zajmowały coraz 
to dalsze tereny.

„w owym czasie lądy pokryły mchy i paprocie,
dinozaury wpierw żarły na krocie te łakocie” 

Mimo że nie były one idealne, często były brutalne i agresywne, to 
kochałam je całym sercem. Do dziś nie mogę przeboleć, że podczas 
mojego spotkania z koleżanką kometą doszło do ogromnego wypadku, 
wskutek czego wszystkie dinozaury wyginęły.
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gdy w miarę otrząsnęłam się ze straty, 
postanowiłam raz jeszcze stworzyć dobre 
warunki do życia dla zwierząt. tym razem 
klimat dostosowałam przede wszystkim do 
ssaków, które zawsze wydawały mi się bardzo 
kochane i niewinne. Były znacznie mniejsze od 
dinozaurów, nie bałam się więc, że wyrządzą 
jakieś szkody i pozwoliłam im się swobodnie 
rozwijać. Przez pewien czas znów byłam 
szczęśliwą matką, a zwierzęta beztrosko 
biegały po moim ciele. wciąż rodziły się nowe 
istoty, powstawały nowe gatunki, a całe życie 
ulegało ciągłym zmianom. największą dumą 
napawały mnie moje najmłodsze pociechy – 
ludzie. Byli wyjątkowo bystrzy, nie mogłam 
wyjść z podziwu, gdy nauczyli się rozpalać 
ogień lub wytwarzać przedmioty z kamienia 
lub metalu. Ludzie chyba byli moimi jedynymi 
dziećmi, które z czasem nauczyły się rzeczy, 
o których nigdy mi się nie śniło.

niestety, moje szczęście nie trwało długo. 
Ludzie, mimo że dużo mniejsi od dinozaurów, 
stali się od nich znacznie potężniejsi 
i agresywniejsi. to znaczy, nie wszyscy. są 
wśród nich także dobre osoby… ale są i te 
gorsze. Ludzie zaczęli drążyć dziury w moim 
ciele i wyciągać budujące mnie skały, które 
następnie spalają… czuję, jak staję się coraz 
mniejsza. Poza tym spalony węgiel trafia do 
powietrza i zaczyna mnie dusić! tworzy tam 

okropny płaszcz, który pochłania 
całe ciepło słoneczne, przez co 
jest mi bardzo gorąco.

„arktyka i antarktyka – to 
miejsca, gdzie rzadko się mnie 
dotyka” 

to prawda, mało osób zapuszcza 
się w te odległe rejony, ale mimo 

że są one w niemalże naturalnym 
stanie, to i tak niedługo zapewne 

przestaną istnieć. Przy tak wysokiej 
temperaturze cały lód po prostu się 

topi. a co z moimi dziećmi, które tam 
żyją? co z niedźwiedziami polarnymi, 

pingwinami, fokami? Boję się, że wyginą, 
tak samo jak dinozaury.

Ludzie mnie nie szanują. Jestem ich matką, 
a do rodziców przecież trzeba mieć szacunek! 
wydaje mi się, że oni o tym zapomnieli… 
zaśmiecają mnie, zanieczyszczają moje wody, 
ziemie i powietrze, marnują surowce, które 
ze mnie wydobywają… traktując mnie jak 
swoją własność, niszczą nie tylko mnie, ale 
też siebie wzajemnie. Dzielą mnie jakimiś 
granicami, potrafią nawet walczyć między 
sobą o poszczególne kawałki mojego ciała. 
chcąc pokazać swoją siłę, zrzucają bomby, 
jeszcze bardziej mnie przy tym krzywdząc. 
Dlaczego to robią? Ja kocham wszystkie moje 
dzieci tak samo, a one stale o mnie rywalizują. 
nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile razy 
widziałam te wszystkie bezsensowne roszady 
i przemeblowania, jakie przeprowadzają 
państwa. Ludzie chcą rządzić mną i sobą 
wzajemnie, a zupełnie zapominają o tym, żeby 
po prostu żyć i dać żyć innym.

w chwili obecnej nic już nie robi na mnie 
wrażenia. widziałam już chyba wszystko, 
co mogłam. wiem, że jest garstka ludzi, która 
mnie kocha, ale co z tego, skoro większość 
w ogóle się mną nie interesuje? Jestem 
nieszczęśliwa. czasami płaczę z bezsilności 

– moje łzy nazywacie deszczem, przed którym 
chronicie się pod parasolkami. czuję, że jestem 
coraz słabsza, a moje ukochane dzieci wciąż 
mnie wyniszczają. nie chcę umierać, dlatego 
proszę: pomóżcie mi! Uratujcie mnie. Uratujcie 
świat.

wasza 
Matka ziemia 

JŻ

■  Lao che, Govindam, „soundtrack”, 2012.
■  Lao che, Historia Stworzenia Świata, „Prąd stały / Prąd zmienny”, 2010.
■  Lao che, Govindam, „soundtrack”, 2012.
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Decydując się na swoje pierwsze zwierzątko, warto zastanowić się nad wyborem 
żółwia. Nie wymaga on wyszukanej opieki, zatem stosunkowo łatwo poradzić 

sobie z obowiązkiem zajmowania się skorupiastym pupilem.

Mali domownicy
ŻÓŁW

Pochodzenie żółwi
Żółwie są gadami – podobnie jak wymarłe 
miliony lat temu dinozaury. Pojawiły się na Ziemi 
najprawdopodobniej około 255 mln lat temu. 
Obecnie żółwie uważanie są za żywe skamieniałości 
ze względu na prymitywną i niezmienioną przez 
miliony lat budowę ciała.
Przodkowie żółwi, w odróżnieniu od ich 
współczesnych przedstawicieli, niekiedy byli tylko 
częściowo opancerzeni i czasami posiadali również 
uzębienie. Niektóre żółwie osiągały olbrzymie 

rozmiary. Odnalezione szczątki pradawnych 
żółwi wskazują, iż mogły one mieć długość 

nawet 4,5 m i ważyć ponad 2 t. 

Współczesne 
żółwie

W obecnych czasach żółwie żyją na 
wszystkich kontynentach, z wyłączeniem 

Antarktydy, łącznie to prawie 330 gatunków. 
Spotyka się żółwie lądowe i wodne. Większość z nich 
żyje w ciepłych strefach klimatycznych. Występują 
jednak gatunki, które zamieszkują rejony zimniejsze 
lub ekstremalnie gorące. Niekorzystne okresy w roku 
potrafią przetrwać, zapadając w sen zimowy lub letni. 
Na lądzie żyją żółwie lądowe, a w rzekach, jeziorach 
i oceanach żółwie wodne. 
Wszystkie żółwie posiadają szczęki uzbrojone 
w rogowe płytki, którymi odcinają, jak nożycami, 
pożywienie oraz pancerz, który chroni je przed 
atakami drapieżników. Każdy pancerz składa 
się z dwóch części: górnej - karapaksu i dolnej - 
plastronu. 

Są to kostne płyty powstałe 
z przekształconego szkieletu. 
Łączą się one ze sobą na 
bokach, tworząc bardzo 
wytrzymałą całość, która 
daje jej właścicielowi 
możliwość ukrycia 
kończyn, głowy i ogona. 
Większość pancerzy 
pokryta jest rogowymi 
płytkami, które tworzą 
charakterystyczny wzór 
żółwiej skorupy. Niekiedy 
zamiast rogowych płytek 
pokrycie skorupy stanowi 
skóra. 

Na terenie Polski naturalnie występuje 
tylko jeden gatunek żółwia – żółw błotny. 
Górna część pancerza tego żółwia jest koloru 
czarnego lub oliwkowego, długość ciała to 
ok. 20 cm, a waga ok. 1 kg. Jest mięsożerny, 

a pożywienie zdobywa w wodzie, zjadając różnego 
rodzaju larwy, owady, a nawet żaby lub małe ryby.  
Poza rodzimym żółwiem błotnym na terenie naszego 
kraju spotkać można inne gatunki, m.in.: żółw 
stepowy, żółwiak drapieżny, żółw jaszczurowaty, 
żółw ostrogrzbiety, żółw grecki czy żółw 
czerwonolicy. Wszystkie one zostały introdukowane, 
czyli wprowadzone do środowiska naturalnego 
naszej części świata w sposób sztuczny. 

Hodowla żółwi
Hodowla żółwi w warunkach domowych nie jest 
szczególnie trudna i wymagająca. Niezbędne jest 
jednak spełnienie kilku warunków, tak aby zarówno 
zwierzę, jak i jego właściciel mogli cieszyć się przez 
długie lata swoją wzajemną obecnością. 
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Po pierwsze, należy pamiętać, iż żółw to zwierzę 
długowieczne i może żyć nawet kilkadziesiąt lat. 
Decydując się zatem na jego zakup, decydujemy się 
na długoletnie wzajemne współdzielenie przestrzeni 
życiowej i konieczność zapewnienia odpowiednich 
warunków dla naszego pupila przez te wszystkie lata.

Po drugie, żółw jak każde zwierzę, jeżeli zostanie 
zakupiony jako bardzo młody osobnik, z pewnością 
urośnie. Niektóre gatunki potrafią osiągnąć długość 
nawet kilkudziesięciu centymetrów. Przed zakupem 
należy przemyśleć, czy na pewno za kilka lub 
kilkanaście lat, kiedy nasz pupil osiągnie „dorosłe 
rozmiary” i zamieni się ze zwierzątka wielkości sporej 
monety w gada wielkości talerza, będziemy mieli dla 
niego wystarczająco miejsca.

Po trzecie, przed zakupem należy bardzo 
dokładnie zastanowić się, jaki gatunek żółwia 
chcemy posiadać w naszym domu. Od tego, czy 

wybierzemy gatunek wodny czy lądowy, mięsożerny 
czy roślinożerny, zależeć będzie zarówno sposób 
przygotowania do przyjęcia zwierzęcia w domu, jak 
również dalsza opieka nad nim.

Po czwarte, pod żadnym pozorem nie wolno żółwi 
wypuszczać na wolność. Gatunki spoza naszego 
środowiska potrafią niekorzystnie wpłynąć na 
ekosystem, ponieważ wypierają ze środowiska 
naturalnego rodzimy gatunek. Mogą również 
przenosić różnego rodzaju choroby. 

Nawet jeżeli posiadamy żyjącego naturalnie 
w Polsce żółwia błotnego, należy pamiętać, że 
wszystkie zwierzęta wychowywane przez człowieka, 
kiedy są pozbawione jego opieki, mogą sobie nie 
poradzić w środowisku naturalnym i zginąć z głodu, 
wyziębienia, być rozjechane przez samochody lub 
zjedzone przez drapieżniki. 

Po piąte, należy pamiętać, że żółw to nie jest 
maskotka, przytulanka i nigdy nie będzie najlepszym 
przyjacielem człowieka tak jak pies. Nie da się z nim 
nawiązać kontaktu, a zdenerwowany duży żółw 
może boleśnie skaleczyć.
Żółwie są fascynującymi zwierzętami. Ze względu na 
różnorodność gatunków stanowią ciekawy obiekt do 
badań i obserwacji. Przemyślana i świadoma decyzja 
zakupu żółwia oraz prawidłowa jego hodowla mogą 
przynieść wiele satysfakcji w trakcie obserwacji, 
jak również zapewnić wiele spokojnych lat życia 
naszemu zwierzakowi.  ach

Źródła:
■  www.pl.wikipedia.org/wiki/żółwie
■  www.zoohobby.dbv.pl/viewpage.php?page_id=22
■  www.pl.wikipedia.org/wiki/żółwbłotny
■  www.rynekzoologiczny.pl/nr/warto_wiedziec/zolwie_ladowe_i_wodnoladowe.html
■  www.rynekzoologiczny.pl/nr/warto_wiedziec/zolwie_ladowe_i_wodnoladowe.html
■ www.pl.wikipedia.org/wiki/Żółw_słoniowy

Czy wiesz, że…

1.  23 maja obchodzony jest „światowy 
Dzień Żółwia”. 

2.  największy znaleziony osobnik 
żółwia słoniowego mierzył prawie  
3  metry i ważył 1000 kg. 
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Lanzarote
wyspa wulkanów
Położone na zachód od Afryki Wyspy Kanaryjskie 

znane były już od starożytności, kiedy to określano 
je mianem wysp szczęśliwych. Na podstawie zapisków 

greckiego filozofa Platona powstała teoria, zgodnie 
z którą archipelag jest pozostałością po Atlantydzie 

– pradawnym kontynencie, który po serii trzęsień ziemi 
został pochłonięty przez morze, a Kanary miałyby być 
wierzchołkami, które uchroniły się przed zatopieniem. 
Na ile prawdziwa jest ta historia? Każdy z nas sam musi 

wyrobić sobie opinię…

W yspy Kanaryjskie to pasmo licznych wulkanów 
wynoszących się ponad powierzchnię oceanu 

i tworzących trzynaście wysp. Obecnie czynne są 
tylko trzy wulkany, jednak stosunkowo niedawno, 
bo w XVIII wieku, erupcje miały miejsce także 
na Lanzarote – wyspie, którą chcieliśmy Wam 
bliżej zaprezentować. Efekt wybuchów możemy 
tu obserwować aż do dziś. Skały rozrzucone 
na wiele kilometrów tworzą tu prawdziwie 
księżycowy krajobraz, a w miejscu tym stworzono 
Park Narodowy Timanfaya, stanowiący jedną 
z głównych atrakcji wyspy. Mimo że wulkan jest 
wygasły, to lawa znajduje się tutaj bardzo płytko 



pod powierzchnią ziemi, dlatego możemy podziwiać 
tu gejzery lub wybrać się na objazdową wycieczkę 
autobusem. Niestety nie ma możliwości poruszania 
się po parku pieszo – mogłoby to się skończyć 
stopieniem podeszew w naszych butach. Jeżeli 
spodziewacie się, że poza obszarem objętym przez 
wybuch zastaniecie bujną roślinność, palmy i tak 
dalej, to niestety musimy Was zdziwić. Lanzarote 
jest wyspą całkowicie pokrytą lawą wulkaniczną, 
nie znajdziemy tu żadnego źródła słodkiej 
wody, toteż roślinność jest bardzo specyficzna 
i (delikatnie mówiąc) niezbyt okazała. Czy poza 
wulkanami wyspa ma nam do zaoferowania 
coś ciekawego? Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Lanzarote jest wyspą najbardziej ze wszystkich 
wysuniętą na wschód, czyli położoną najbliżej 
Afryki. Krążą plotki, że przy dobrej pogodzie można 
nawet dostrzec oddalone o 80 km wybrzeże Maroko. 
Każdy, kto był kiedyś w Afryce i wie, jak wysokie 
temperatury tam panują, zapewne spodziewa się 
podobnego klimatu na Lanzarote. Błąd! Oczywiście, 
jest tu ciepło, w końcu znajdujemy się w strefie 
podzwrotnikowej. Otaczający wyspę ocean, wraz 
z chłodnym prądem morskim Golfstrom, skutecznie 
jednak łagodzą klimat, dzięki czemu warunki 
życia na wyspie są wyjątkowo komfortowe. 
Możemy zapomnieć o czterech porach roku: latem 
średnia temperatura w ciągu dnia wynosi tu 
28°C, a zimą 24°C, dlatego obszar ten nazywamy 
krainą wiecznej wiosny. Jedyną znaczącą różnicą 
między latem i zimą jest częstotliwość opadów. 
O ile latem nie występują one w ogóle, tak zimą 
można zaobserwować deszcze, które tworzą 
liczne rzeki na występującej tutaj pustyni.

Pustyni? Tak, pustyni, jednak innej niż te, które 
do tej pory znaliście. Tutejszy piasek stanowią 
po części skruszone skały wulkaniczne, jednak 
znaczna część jest przynoszona z oceanu na 
ląd wraz z pasatami, czyli silnymi północnymi 
wiatrami. W związku z różnorodnym pochodzeniem 
piasek charakteryzuje się różnorodnością odcieni: 
biały powstaje ze skruszonych muszli, natomiast 
czarny – z wulkanicznych skał bazaltowych. Tego 
typu materiał chroni roślinność przed słońcem 
i zatrzymuje wilgoć, dzięki czemu stwarza warunki 
dla rozwoju roślin. Cechy te były wykorzystywane 
już wiele lat temu przez rdzennych mieszkańców 
wyspy do uprawy warzyw. Do dziś na piaskach 
pustyni El Jable można napotkać pola między 
innymi słodkich ziemniaków i melonów.

O ile roślinność Lanzarote jest niska i raczej 
nieprzyciągająca uwagi, to wbrew pozorom wcale nie 
tak mało gatunków przystosowało się do trudnego 
środowiska życia. Na wyspie znajdziemy aż 500 
gatunków roślin, z czego wiele z nich to gatunki 
endemiczne, czyli niewystępujące nigdzie indziej 
na świecie. Również świat zwierząt jest nietypowy. 
Największym dzikim ssakiem jest tutaj… królik. Na 
pustyni żyją także niezwykłe gatunki ptaków, jak 
rączak, hubara czy kulon. Są to pustynne, słabo 
latające ptaki, o charakterystycznym „piaskowym” 
upierzeniu, dzięki któremu mogą się kamuflować. 

32



Najciekawszym gatunkiem jest hubara kanaryjska, 
duży ptak z rodziny dropi. Jest to endemit (unikatowy, 
rzadko spotykany w danym miejscu gatunek) żywiący 
się m.in. groszkiem, fasolą czy ślimakami, dlatego 
często można go spotkać w okolicach pól uprawnych. 
Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem, a liczba 
wszystkich osobników na pustyni to jedynie około 
60 sztuk. Niestety od dwudziestu lat liczebność 
hubary spada mimo prowadzonych działań 
ochronnych i objęcia terenu El Jable programem 
NATURA 2000. Czym jest to spowodowane? 
Odpowiedź jest prosta: działalnością człowieka. 
Mimo wprowadzonego wiele lat temu zakazu, do 
dziś na Lanzarote dochodzi do nielegalnych polowań 
na dzikie ptaki. Innym problemem jest niszczenie 
siedlisk przez ciągłą rozbudowę miast. Pustynia nie 
jest traktowana jako cenny obiekt, o czym świadczą 
masy wywożonych tu śmieci. Lokalne organizacje 
starają się zmienić ten stan rzeczy i szerzą wiedzę 
zarówno wśród mieszkańców wyspy, jak i turystów. 
Istnieje możliwość wybrania się na obserwacje 
ptaków wraz z ornitologami, gdzie dowiemy się 
o potrzebach i środowisku życia zwierząt. 

Oczywiście Lanzarote to nie tylko ptaki. Nie brakuje 
miejsc do wycieczek górskich czy nadmorskich, 
a trzeba przyznać, że rzeźba terenu jest na wyspie 
wyjątkowo ciekawa. Jednym z najpiękniejszych 

obszarów jest El Golfo, gdzie możemy podziwiać 
niezwykłe formy, jakie przybrała lawa po zetknięciu 
się z falami oceanicznymi. Warto zobaczyć także 
Jameos del Agua, czyli jaskinię znajdującą się 
w tunelu wulkanicznym. Korytarz ma aż 6 km 
długości, a w licznych grotach znajdziemy np. 
kawiarenkę lub audytorium, w którym odbywają się 
koncerty. Odcinek, który dochodzi do oceanu i kończy 
się lustrem wody, nazywa się Tunelem Atlantydy.

O Lanzarote można by mówić bez końca. Wyspa 
zachwyca dosłownie na każdym kroku i jest to 
nie tylko nasza opinia – w 1993 roku została ona 
w całej swojej rozciągłości zaklasyfikowana jako 
Rezerwat Biosfery UNESCO. Dlatego zachęcamy: 
jeżeli będziecie kiedyś mieli możliwość: odwiedźcie 
ten zakątek świata. Nie będziecie żałować.  JŻ

Źródła:
■  Cabrera Vega L. L., Bilbao I. A., Geomorfología eólica del sector NE 

de El Jable de Lanzarote: pasado y presente, „Jornadas Canarias 
de Geologia”, Las Palmas de Gran Canaria, 2006.

■  Reyes-Betancort J. A., Wildpret de la Torre W., Leon M. C., The vegetation 
of Lanzarote (Canary Islands), „Phytocoenologia”, s. 185-247, 2001.

■  Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A. M., Zrównoważony rozwój, ład 
przestrzenny, infrastruktura turystyczna czynnikami rozwoju lokalnego 
i regionalnego na przykładzie Lanzarote, „Ekonomia i Środowisko”, 3/2013.

■  Martin A., Nogales M., Hernandez M., Lorenzo J., Medina 
F., Rando J., Status, conservation and habitat selection of the 
Houbara Bustard Chlamydotis undulata fuertaventurae on Lanzarote 
(Canary Islands), „Bird Conservation International”, 1996.

■  www.wyspy-szczesliwe.pl
■  www.lanzarote.info.pl
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W krainie 
lnU 

Historia jednego surowca cz. 9

Len – słyszeliście kiedyś o czymś takim? Nawet jeśli nie, a nowo poznane 
słowo napawa Was grozą i niepewnością, to na pewno nie raz mieliście 

z nim styczność. Len to nic innego jak polny kwiat z niebieskimi płatkami 
i żółtym środkiem. Brzmi zwyczajnie? Może i tak. Niezwykłe jednak 

z pewnością są właściwości tej rośliny.

L en, gdy został odkryty przez 
człowieka, czyli około  

10 000 lat temu, występował 
na terenach starożytnej 

Syrii. Nic zresztą dziwnego, 
że taką lokalizację 
wybrał sobie bohater 
naszego artykułu 

– w końcu najlepiej mu 
się rośnie w miejscach 

nasłonecznionych i suchych, 
więc tereny Bliskiego 

Wschodu wydają się w tym 
przypadku idealne. Początkowo 

najprawdopodobniej len uprawiany 
był z przyczyn kulinarnych. Do dziś 

w naszych kuchniach stosujemy jego bogate 
w witaminy nasiona, nazywane siemieniem 
lnianym. Także olej tłoczony z siemienia jest 
cennym źródłem kwasów Omega-3 i Omega-6, 
a stosować można go nie tylko do celów 
spożywczych, ale również kosmetycznych. 
Te właśnie cechy lnu wzbudziły zainteresowanie 
nim wśród ludzi, jednak znany na całym 
świecie stał się z zupełnie innego powodu.

Nie można jednoznacznie powiedzieć, jak to się 
stało, że Syryjczycy odkryli włóknisty charakter 
lnu. Historia ta nie jest co prawda tak znana jak 
np. wynalezienie koła czy opanowanie krzesania 
ognia, jednak śmiało możemy powiedzieć, że 
był to swego rodzaju przełom w dziejach 
człowieka. Od tego momentu do wytwarzania 
ubrań przestano korzystać jedynie ze skóry, 
ponieważ do powszechnego użytku weszły 

tkaniny wykonywane z włókien lnu. Myślicie 
sobie zapewne: jak z rośliny można zrobić 
materiał? Oczywiście nie jest to taka prosta 
sprawa, a len trzeba poddać specjalnej obróbce.

Len zbieramy po przekwitnięciu, do tego czasu 
zdąży on urosnąć do wysokości najmniej pół 
metra. Najlepiej jest go wyciągać z ziemi wraz 
z korzeniami, ponieważ włókna wytwarzane są 
właśnie z korzeni i łodyg rośliny. Po zbiorze len 
należy położyć na ziemi i w ten sposób rozpocząć 
kolejny etap uzyskiwania włókien: roszenie. Proces 
ten polega na poddaniu naszych zbiorów działaniu 
różnych warunków pogodowych: słońca, deszczu 
i rosy, a trwa on kilka tygodni. W tym czasie 
len przybiera swój charakterystyczny szaro-
brązowy kolor. To właśnie zmiana odcienia jest 
znakiem, że roszenie należy zakończyć. W dalszej 
kolejności przychodzi pora na międlenie, czyli 
doszczętne połamanie łodygi i korzeni. Wykonuje 
się to przy pomocy specjalnego urządzenia, gdzie 



między dwiema drewnianymi belkami zgniata 
się łodygi lnu. Na zdjęciu możecie zobaczyć, 
jakie „włosy” powstają z łodyg i korzeni po 
takim zabiegu. Tak właśnie wyglądają włókna.

Po dokładnym zmiędleniu konieczne jest 
wytrzepanie lnu, żeby pozbyć się wszystkich 
okruszków powstałych podczas łamania 
łodyg. Po tym zabieramy się do rozczesywania. 
W końcu o każde włosy trzeba dbać, nawet 
o takie lniane. Tutaj jednak używa się specjalnego, 
dużego czesaka z metalowymi zębami. 

Z rozczesanych 
włókien możemy 
zabrać się do przędzenia. 
By wytworzyć przędzę, 
w pierwszej kolejności należy 
z włókien ułożyć taśmę, czyli 
wstęgę o grubości kilku centymetrów 
i długości nawet kilkuset metrów (oczywiście 
długość taśmy zależy od ilości zebranego przez 
nas lnu). Następnie włókno obrabiamy przy 
pomocy kołowrotka lub wrzeciona, dokładnie 
takiego jak w baśni o Śpiącej Królewnie. Zadaniem 
tych przyrządów jest mocne skręcenie i ściśnięcie 
włókien w taśmie, w wyniku czego powstaje nić. 

Nici można 
w łatwy 
sposób barwić 
naturalnymi 
sposobami, np. 
gotując je w korze 
dębu (daje brązowy 
kolor), jagodach 
borówki czarnej 
(fioletowy) lub 
owocach czarnego 
bzu (bordowy). 
Teraz nie pozostaje 
nam nic, jak tylko 
utkać materiał. 

Cały proces przygotowywania tkaniny lnianej 
jest dość praco- i czasochłonny, ale mimo to 
materiał ten z powodzeniem wykorzystuje się 
na całym świecie. Jest on lekki i przewiewny, 
dlatego świetnie nadaje się do noszenia latem. 
Nic dziwnego, że pomysł wykonywania ubrań 
z lnu bardzo szybko został podchwycony przez 
starożytnych Egipcjan. Wiedzieliście, że przez 
cały okres trwania tej kultury, czyli przez około 
3000 lat, moda nie uległa tam praktycznie 
żadnym zmianom? Mężczyźni niezmiennie 
nosili przepaski na biodrach, a kobiety 
sukienki – wszystko to oczywiście z lnu.

Len szybko rozpowszechnił się na terenach Europy 
i Azji. O jego powszechnym użytku może świadczyć, 
że wielokrotnie był on wymieniany np. w Biblii. 

Trudno powiedzieć, kiedy materiał ten trafił 
do Polski, jednak ziarna lnu znaleziono 

nawet w osadzie w Biskupinie, 
datowanej na VIII wiek przed naszą 

erą. Dawni Słowianie traktowali len 
jako magiczną roślinę, ponieważ 
musiał on rosnąć aż sto dni po 
to, by zakwitnąć tylko na jeden 
dzień. Wierzono, że najlepsze 
włókno otrzymuje się, siejąc 
len w nowiu, natomiast 

najlepsze ziarno – przy 
pełni Księżyca.

Ze względu na to, że 
sposoby wytwarzania tkanin 

lnianych z biegiem lat praktycznie 
się nie zmieniły, z powodzeniem 
możemy uznać, że jest to materiał 
bardzo ekologiczny. Przede 
wszystkim przy uprawie lnu nie 
używa się prawie żadnych substancji 
chemicznych, nie zatruwa więc ona 
środowiska naturalnego. Z uwagi na 
całkowicie roślinne pochodzenie, także po 
pozbyciu się zniszczonej odzieży, możemy być 
pewni, że całkowicie się ona rozłoży. Niełatwo 
jednak jest taką tkaninę uszkodzić – jest ona 
odporna na rozciąganie, tarcie czy płowienie. Nie są 
to jedyne zalety lnu. Warto wspomnieć, że jest on 
też antyalergiczny, nie podrażnia skóry, a wręcz 
działa na nią kojąco. Żeby tego było mało, jest to 
jeden z niewielu materiałów, który dobrze się 
prezentuje pognieciony, więc odchodzi konieczność 
prasowania. A oprócz tego… nie uważacie, że 
w swej prostocie jest po prostu piękny?  JŻ

Źródła:
■  www.paz.most.org.pl/len/uprawa.html
■  www.patrimonium-europae.org/2013/08/04/eksperyment-len/
■  www.podkop.com/2015/02/18/egipcjanie-ubierali-sie-w-len/
■  www.regiodom.pl/portal/wnetrze/tekstylia-do-domu/

len-fenomenalna-tkanina-majaca-10-tysiecy-lat

Ekoedukacja

35MINILO & ANIEL A   nr 01/2017 [17]



Ekoedukacja

36

Przynoszę szczęście, 
zapobiegając nieszczęściu

– rozmowa z czynnym kominiarzem i wiceprezesem 
Krajowej Izby Kominiarzy Mirosławem Antosem

MiniLO&Aniela: skąd pomysł na zostanie 
kominiarzem? czy pamięta Pan moment, gdy 
pierwszy raz pomyślał Pan o tym zawodzie?
Mirosław Antos: Pomysł, żeby zostać 
kominiarzem, był zupełnie przypadkowy. Wcześniej 
zmieniałem pracę w miarę systematycznie co pół 
roku. Ostatnią rzeczą, jaką się zajmowałem przed 
kominiarstwem, był handel kwiatami doniczkowymi. 
To było dwadzieściaparę lat temu i akurat zbliżał 
się sezon zimowy. Wtedy kolega poinformował 
mnie, że w urzędzie pracy zaczęły się przyjęcia na 
kominiarzy. W pierwszej chwili pomyślałem, że to 
nie najlepszy pomysł, ale jak zacząłem go rozważać, 
przypomniałem sobie, że wielu moich kolegów było 
kominiarzami, przewinęli się po kilka lat przez ten 
zawód i żaden nie został na dłużej. Pomyślałem 
sobie, że jest to dobre miejsce na przezimowanie, 
a na wiosnę wrócę do handlu kwiatami. Byłem 
przekonany, że w zimie kominiarze nie chodzą 
po dachach, bo jest niebezpiecznie, ślisko i zimno, 
więc dadzą mi jakąś pracę w biurze – sprzątanie 

czy prace pomocnicze. Okazało się jednak, że 
kominiarze w zimie też pracują na dachach, więc ja 
również zacząłem tak pracować i pracuję już 28 zim. 
Po tylu latach myślę, że znalazłem swoje miejsce 
na Ziemi. Uważam, że jest to bardzo ciekawa 
i potrzebna praca, a człowiek, który wykonuje ją 
z sercem, czuje ogromną satysfakcję.

M&A: czy kominiarzem może zostać każdy, czy 
trzeba spełniać jakieś określone wymagania? 
czy młodzi ludzie interesują się podjęciem pracy 
w tym zawodzie?
MA: Trzeba mieć tzw. predyspozycje miękkie 
i twarde. Miękkie tzn., że trzeba być osobą 
elastyczną, komunikatywną i otwartą na 
społeczeństwo. Trzeba mieć odpowiednie 
uwarunkowania psychofizyczne, przede wszystkim 
nie można posiadać chorobliwego lęku wysokości 
i wstrętu do brudu. Trzeba również wykazywać 
chęci do nauki i rozwoju. Dobry kominiarz pozostaje 
w permanentnym systemie rozwoju, pewnie nie 
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tak bardzo jak lekarz, ale nasz zawód ciągle się 
zmienia, dlatego musimy nadążać za zmianami 
w technice grzewczej i budownictwie. 
Od wielu lat obserwujemy duże zainteresowanie 
pracą wśród młodych ludzi. Kominiarz to zawód 
typowo rzemieślniczy. Większość ludzi, która 
tu pracuje, powiązana jest tradycją rodzinną. 
Chociaż nie przyjmujemy tylko swoich, bo tutaj, 
w zakładzie pracują też ludzie niezwiązani ze mną 
ani rodzinnie, ani biznesowo, ani przyjacielsko. 
Mój wspólnik jest synem kominiarza, jego 
brat jest kominiarzem, drugi brat był również 
kominiarzem, tylko siostra się wyłamała, bo jest 
kierowcą samochodu ciężarowego. Mój syn też 
jest kominiarzem. Można zauważyć, że tradycja 
jest mocno zakorzeniona w tym zawodzie. Co 
ważne, większość nowo przychodzących ludzi są to 
ludzie z wykształceniem wyższym. Dobrze, jak to 
wykształcenie jest kierunkowe, tzn. budownictwo, 
wentylacja, klimatyzacja czy ochrona środowiska. 
W Krakowie pracuje kolega, który zatrudnia 
6 osób z wyższym wykształceniem, w tym dwóch 
prawników i dwóch ekonomistów.

M&A: na czym polega praca kominiarza? 
co jest najciekawsze w tej pracy i czy jest to 
niebezpieczny zawód?
MA: Praca jest na pewno niebezpieczna, bo jest 
prowadzona w zmiennych warunkach pogodowych 
i technicznych. Co ciekawe, kominiarze mają 
niezwykle mało wypadków. Wynika to zapewne 
z dobrego systemu szkolenia i przestrzegania 
elementarnych zasad BHP. Nowa osoba, która 
przychodzi do zawodu, żeby była samodzielnym 
kominiarzem, tzn. mogła sama wyczyścić komin, 
potrzebuje ok. 2-3 lat podstawowej nauki zawodu.
Uważam, że praca jest bardzo ciekawa 
i specyficzna. Podstawowym zadaniem kominiarza 
jest czyszczenie kominów oraz dbanie o ich 
stan techniczny, poczynając od konsultacji 
projektów, odbiorów w stanie surowym 
i wykończeniowym budynku, opiniowania do 
podłączenia gazu, diagnozowania problemów, 
a kończąc na doradztwie technicznym w zakresie 
wentylacji i systemów grzewczych. Reasumując, 
podstawową rolą kominiarza jest dbanie o stan 
techniczny kominów, czyli ich konserwacja 
i kontrola. Moi koledzy są również biegłymi, 
ja jestem rzeczoznawcą powoływanym spraw 
sądowych. Kominiarze bardzo często występują 
jako eksperci po pożarach, w zatruciach tlenkiem 
węgla, stratach materialnych, bądź sytuacjach 
zagrożenia zdrowia i życia. Trzeba posiadać 
ogromną wiedzę i doświadczenie, żeby zostać 

biegłym czy rzeczoznawcą. Rolą mistrzów 
kominiarskich, poza konserwacją kominów, jest 
doradztwo techniczne dla naszych klientów. Każda 
wizyta w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym, 
czy budynku użyteczności publicznej wiąże się ze 
zdiagnozowaniem problemu i zaleceniami, 
co zrobić, żeby było dobrze i bezpiecznie. 

M&A: z pewnością podczas swojej pracy spotkał 
się Pan z wieloma ciekawymi sytuacjami. czy 
jakaś utkwiła w Pana pamięci najbardziej? 
MA: Przychodzi mi na myśl kilka sytuacji 
z początków mojej kominiarskiej kariery. 
Jedna z nich miała miejsce w Otwocku, kiedy 
obsługiwałem budynki komunalne w ramach 
czyszczenia kominów. Wszedłem do jednego 
z nich, krzycząc, bo taki jest zwyczaj - „Kominiarz, 
czyszczenie kominów!”. Wziąłem klucze od pani 
i zapytałem, czy można wchodzić na strych. Pani 
powiedziała, że śmiało, jest bezpiecznie. Wszedłem 
na strych, zrobiłem dwa kroki, nierozsądny 
i niedoświadczony zawierzyłem tej kobiecie 
i spadłem do jej mieszkania, dosłownie! Na stół. 
Okazało się, że podłoga strychu to tylko płyta 
kartonowo-gipsowa i trochę wełny. Piętro niżej 
na stole stała wielka micha pierogów, spadłem 
więc w tę michę i dzięki pierogom nic mi się nie 
stało. Oprócz tego, że sufit się zarwał, ja byłem 
przerażony, ale tylko trochę poobijany. Myślałem, 
że  będę miał problemy, ale znowu nie było skargi. 
Pani za to systematycznie dzwoniła do biura 
i mówiła, żeby przyszedł ten młody chłopak 

Kominiarz jest pogromcą smogu
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na pierogi. Przez kilka lat chodziłem do tej pani, 
dopóki się nie wyprowadziła.
Inna historia, kiedy pracowaliśmy na budynku 
w Celestynowie i usuwaliśmy ptasie gniazda. 
Z jednego z gniazd wyleciała kawka i wleciała 
koledze w nogawkę, bo miał za luźny, źle dobrany 
mundur. Nie wiem, kto się bardziej przestraszył, 
czy kawka czy on, ale o mało co z dachu nie spadł.
Generalnie kominiarze kojarzą się ludziom bardzo 
dobrze, zawsze mijając ich na ulicach, widzimy 
uśmiechy na twarzach. Jest to wisienką na torcie 
wykonywania tego zawodu. 

M&A: Dlaczego warto korzystać z usług 
kominiarskich?
MA: Po pierwsze, wymagają tego przepisy. 
Po drugie, kominiarz przynosi szczęście, 
zapobiegając nieszczęściu. Kiedy widzimy 
kominiarza na ulicy, chwytamy się za guzik, 
wtedy trzeba też się zastanowić, kiedy ostatnio 
był u nas kominiarz. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, instalacje grzewcze powinny być 
regularnie kontrolowane. Podczas wykonywania 
podstawowych usług bardzo często stwierdzamy 
liczne nieprawidłowości, niedociągnięcia, błędy 
i zagrożenia. W ogóle nasze społeczeństwo nie 
ma świadomości występowania licznych zagrożeń 
w domu, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 
Inwestujemy w zabezpieczenia antywłamaniowe 
przed ingerencją osób trzecich, a coś, co jest 
niebezpieczne, o czym nie pamiętamy, to 
zagrożenia odkominowe. Zaliczamy do nich zatrucia 
tlenkiem węgla czy pożary oraz to, o czym się dużo 
mówi w ostatnim czasie, czyli smog. Wszystko 
to stanowi realne zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia. Można podwyższyć poziom 
bezpieczeństwa działaniami bardzo prostymi 
i niedrogimi. Tak naprawdę lekiem na całe zło jest 
kominiarz, który jest pogromcą smogu. W czasie 
jednorazowego czyszczenia komina wybierane jest 
ok. 8 litrów sadzy i pyłów, które tym samym nie 
są emitowane do atmosfery. Sprawdzamy wtedy, 
czy jest prawidłowa wymiana powietrza oraz 

dopływ do wentylacji, do procesów spalania oraz 
bezpieczne wyprowadzenie powietrza zużytego. 
Kominiarze zajmują się również odprowadzeniem 
spalin, sprawdzeniem, czy urządzenia grzewcze 
są w dobrym stanie technicznym, czy są dobrze 
podłączone, czy nie następuje emisja tlenku 
węgla. Jak wiemy, gaz ten jest cichym zabójcą, 
bezwonny, bezbarwny, o ciężarze zbliżonym do 
ciężaru powietrza. Kiedy ludzie mnie pytają, jak 
rozprzestrzenia się czad, zawsze odpowiadam 

– jak dym z papierosa albo zapach z kuchni. Należy 
pamiętać, że to jest bardzo niebezpieczny gaz, 
który może zabić. 

M&A: właśnie w okresie zimowym często 
możemy słyszeć o zatruciach czadem, 
nazywanym cichym zabójcą. Jak możemy się 
przed nim chronić?
MA: Czad powstaje na skutek deficytu dopływu 
powietrza do procesu spalania. W przypadku 
kiedy piecyk kąpielowy lub kocioł z centralnego 
ogrzewania, niezależnie, czy zasilany gazem, czy 
paliwem stałym, nie ma dostarczonej wymaganej 
ilości powietrza do procesu spalania, następuje 
niepełne spalanie i emisja czadu do pomieszczenia. 
To, co właściciel mieszkania musi zapewnić, to 
wymagany dopływ powierza. Średnio przyjmuje się, 
że dla potrzeb samej wentylacji w przykładowym 
mieszkaniu musimy zapewnić jedną całkowitą 
wymianę w ciągu godziny. Brak dopływu 
powietrza powoduje również złą wentylację. Jest 
to nieprzyjazne zjawisko, powodujące wyższą 
wilgotność powietrza w domu, pleśnie i grzyby, 
które z kolei powodują choroby alergiczne 
i degradację ścian oraz mebli. W takich sytuacjach 
należy zainstalować czujniki tlenków węgla – mała 
inwestycja w duże bezpieczeństwo. Czujnik kosztuje 
ok. 100 zł, a może nam uratować życie i bardzo 
często tak się zdarza. Ostatnio przekazałem 
czujnik jednemu z przedszkoli. Po kilku miesiącach 
dostałem telefon, że uruchomił się czujnik dymu. 
W takiej sytuacji należy przewietrzyć kotłownię 
i oczyścić czujnik. Zaleciłem, że jeżeli uruchomi się 
ponownie, należy wyprowadzić dzieci na zewnątrz. 
Okazało się, że nawiew powietrza został zatkany 
szmatą. Gdyby nie czujnik, mogłoby dojść do 
podtrucia, czy nawet zatrucia któregoś dziecka. 

M&A: ostatnio ogromnym problemem w wielu 
polskich miastach jest smog. co Pana zdaniem 
możemy robić, żeby ograniczyć skalę tego 
zjawiska? czy praca kominiarza przyczynia się do 
poprawy stanu środowiska? 
MA: Praca kominiarza ogromnie przyczynia 
się do obniżenia ilości smogu oraz niskiej emisji. 
Dzięki czyszczeniu kominów proces spalania 
odbywa się w lepszych warunkach. Dodatkowo 
kominiarz podczas swojej wizyty udziela informacji 

niska emisja – emisja do atmosfery pyłów 
i gazów pochodząca z lokalnych kotłowni 
i domowych pieców grzewczych, w których 
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny 
sposób. 

smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne 
polegające na jednoczesnym występowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wskutek 
działalności człowieka oraz niekorzystnych 
zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia 
i bezwietrznej pogody.
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nt. stałego, wymaganego dopływu powietrza. 
W Polsce najczęściej stosowane jest tzw. spalanie 
dolne w kotłach centralnego ogrzewania, ale lepsze 
jest spalanie górne. Jest to palenie przeciwciągowe, 
gdzie dopływ powietrza następuje od dołu, 
a frakcje lotne, które powstają w spalaniu, 
przechodzą przez wysoką temperaturę i zostają 
spalone. Takie spalanie jest bardziej ekonomiczne 
i ok. 30% frakcji pozostaje spalone, tym samym nie 
jest emitowane do atmosfery. 

To, o czym się powszechnie mówi, to spalanie 
śmieci, głównie plastikowych butelek, ale bardzo 
mało uwagi zwraca się na spalanie ubrań, szmat 
i gazet, gdzie 50% stanowi papier, a reszta to 
związki niepalne – farby, które zawierają głównie 
kamień i barwniki. Tak samo jak spalanie płyt 
meblowych, czyli wiórowych, o których mówi się, 
że są drewniane, jednak samego drewna też jest 
w nich tylko około 50%. Drugie 50% to toksyczne 
związki chemiczne. Płyt wiórowych absolutnie 
nie wolno spalać, jest to równie negatywne jak 
spalanie plastiku! Rzadko się zdarza, żeby ludzie 
spalali opony, ale spalanie starych butów to częsta 
praktyka… Należy spalać tylko paliwa dopuszczone 
do obrotu i najlepiej takie, które są wysokiej jakości. 
Dostępny jest np., niestety dość drogi, błękitny 
węgiel, który jest o prawie 50% bardziej kaloryczny. 
Jest to węgiel odsiarczony, odgazowany, o bardzo 

niskiej emisyjności pyłów i gazów do atmosfery. 
Staramy się uświadamiać Polaków, poprzez 
działania promocyjne i informowanie na co dzień, 
jak również poprzez udział w różnych kampaniach. 
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi kampanię 
Zaproś Kominiarza, która ma głównie na celu 
przybliżenie potrzeby dbałości o stan techniczny 
kominów i innych urządzeń grzewczych. 
Kominiarze nie przeprowadzają badań 
laboratoryjnych, ale mając wieloletnie 
doświadczenie, po rodzaju, ilości sadzy 
i zanieczyszczeniu kotła, mogą stwierdzić, czy 
są spalane paliwa właściwe, czy śmieci oraz czy 
proces spalania jest prowadzony prawidłowo.

M&A: Ludzie, widząc kominiarza, często łapią się 
za guzik na szczęście. skąd wziął się ten przesąd?
MA: Kominiarstwo sięga już czasów 
średniowiecza. Kiedy był pożar jednego domu, 
a wtedy mieliśmy budownictwo drewniane, 
płonęła cała miejscowość albo jej fragment. 
Kominiarz z zasady był cały brudny, a jedyną 
czystą, widoczną  częścią w mundurze, był jego 
guzik. Stąd się bierze łapanie za niego i powiązane 
z tym szczęście, bo jak kominiarz przyszedł, 
wyczyścił komin i dobrze się paliło, to nie było 
zatruć ani pożarów. 
Jesteśmy służbą mundurową, mamy 13 
guzików, naszym atrybutem jest cylinder. 
Kiedyś w cylindrach chodzili ludzie szlachetnego 
pochodzenia, wyższego stanu. Kominiarze, choć 
wykonywali brudną pracę, byli wysoko cenieni. 
Cylinder pokazuje rangę zawodu, spełnia też 
funkcję użytkową, chroni nasze głowy. Nie mamy 
kasków, a wchodząc na strych, można łatwo się 
uderzyć w belkę czy gwóźdź.

M&A: co chciałby Pan przekazać czytelnikom 
,,MiniLo&aniela’’, którzy interesują się ochroną 
środowiska i którym nie jest obcy zdrowy, 
ekologiczny tryb życia? 
MA: Moją maksymą życiową jest to, że kominiarz 
przynosi szczęście, zapobiegając nieszczęściu. 
Chciałbym, żeby czytelnicy uświadomili sobie, 
że kominiarz pełni ważną rolę w społeczeństwie, 
bardzo przyjazną dla środowiska i ekologii. 
Wszystkie nasze działania i praca sprowadzają 
się do bardziej ekonomicznego i ekologicznego 
zużycia energii. Kominiarz jest przyjacielem działań 
proekologicznych. 
Zmiana procesu spalania, wymiana urządzeń na 
te o wyższej sprawności, wymiana kotłów z paliw 
stałych na gazowe, to nie tylko ekologia, ale 
również ekonomia, a ta jest bardzo istotna dla 
każdego człowieka.

M&A: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
kolejnych wielu lat szczęśliwej pracy!  
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Jak kupować modnie 
i odpowiedzialnie?
Im więcej kupujemy, tym więcej wykorzystujemy surowców, 

tworząc przez to więcej odpadów i w efekcie bardziej 
zanieczyszczając środowisko. Czy istnieją jakieś sposoby, 

żeby zapobiegać tej nieuchronnej pętli? 
Tak! Należy kupować z głową. 

P oniżej przedstawiamy pięć rad, do których 
powinieneś się stosować, robiąc zakupy:

Nie kupuj „na zaś”
Za każdym razem, kiedy zamierzasz iść 
na zakupy, zaplanuj ich przebieg jeszcze przed 
wyjściem z domu (pomoże Ci w tym nasz 
superdodatek – magnes odpowiedzialnego 
konsumenta). Zacznij od przejrzenia 
asortymentu swojej szafy i zastanów się, 
co chcesz kupić i czy rzeczywiście będzie 
Ci to potrzebne. Czy to przypadkiem nie będzie 
kolejny ciuch, który po jednym użyciu trafi 
w kąt i więcej nie ujrzy światła dziennego? 
Rozważ też możliwość kupna w sklepie 
z odzieżą używaną, dając ubraniom tym 
samym drugie życie. Pamiętaj o tym, żeby 
dokonywać trafnych wyborów i przemyślanych 
zakupów!



100% bawełny
Sprawdzaj metki. Zwracaj uwagę na 
surowce, jakie zostały wykorzystane 
przy produkcji ubrania. Materiały 
naturalne są przyjazne dla naszego 
zdrowia i skóry, a do tego powstają 
w naturalnych procesach ekosystemu. 
W przeciwieństwie do materiałów 
syntetycznych, które są tworzone 
z substancji chemicznych lub naturalnych, 
ale przetworzonych chemicznie. Wybieraj 
ubrania wysokiej jakości, które być może 
są droższe, ale na pewno trwalsze. Ile razy 
zdarzyło Ci się kupić ładną, tanią bluzkę, która 
uległa zniszczeniu już po pierwszym praniu?

„Zapakować
 do reklamówki?”

Typowe pytanie przy 
kupnie nowego produktu. 
Za każdym razem, kiedy 
je usłyszysz – odmów. Po 
co Ci kolejna reklamówka, 
którą zaraz wyrzucisz, 
tworząc tym samym 
kolejny odpad? Miej na 
uwadze rozkład plastiku, 
który może trwać nawet 
kilkaset lat!

Ekoedukacja

Polskie marki
Na rynku pojawia się coraz więcej 
polskich projektantów, którzy 
szyją ubrania jakościowo dobre 
i stosunkowo niedrogie. Czy warto 
inwestować w znane marki, gdzie 
w wielu przypadkach cena nie jest 
proporcjonalna do jakości? Jeśli jeszcze 
na metce zobaczysz przysłowiowe 

„made in”: Wietnam, Bangladesz, 
Kambodża czy Laos, to istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo, 
że ubrania zostały wyprodukowane 
bez poszanowania praw człowieka, 
a osoba, która je uszyła, nie została 
godziwie wynagrodzona. Zastanów się, 
do kogo zatem trafiają pieniądze, które 
zostawiasz w kasie?

ER SPORT 
– polska marka, 
powstała z myślą 
o tych, którzy 
kochają sport. 

"Emocje i Radość" 
w idei tego 
hasła stworzono 
własnoręcznie 
szytą kolekcję 
idealną na każdy 
trening i nie tylko. Zapraszamy na pokaz mody upcyklingowej 

podczas II Międzynarodowej Konferencji 
ekoCSR. Więcej informacji na stronie 45.

Dbaj o zwierzęta 
Stanowczo unikaj ubrań 
z elementami pochodzenia 
zwierzęcego, mogą to 
być skórzane elementy, 
guziki lub naszywki. 
Unikaj takich, które 
opatrzone są adnotacją 

– „zawiera nietekstylne 
części pochodzenia 
zwierzęcego”. Futra 
i kurtki ze skóry naturalnej 
spokojnie można zastąpić 
ubraniami ze sztucznych 
zamienników. W tym 
przypadku sztuczne wcale 
nie oznacza gorsze.

A może… stworzysz coś sam?
Upcykling, czyli kreatywny sposób tworzenia nowych ubrań, 
wykorzystując przy tym stare. Możesz poodpruwać guziki, kołnierzyki 
i suwaki lub powycinać kawałki materiałów z nieużywanych już ubrań 
i poprzyszywać lub ponaklejać w inny sposób, tworząc przy tym 
niepowtarzalny wzór dla nowego ubrania. W przeciwieństwie do 
kolegów w szkole, którzy noszą identyczne ubrania, kupowane w tych 
samych sklepach, masz 100% gwarancję, że nikt inny nie będzie takiego 
mieć. Jeśli jednak nie masz zdolności manualnych, możesz zapisać się 
na kurs tworzenia upcyklingowych ubrań lub po prostu kupić je 
w dedykowanych sklepach.  Jk
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Naprawiaj, odnawiaj, 
regeneruj 

wizyta w RepaiR café piła

Czy znacie miejsce, gdzie za darmo naprawimy 
uszkodzone przedmioty, otrzymamy porady 
ekspertów, a wszystko to w dobrosąsiedzkiej 

atmosferze przy filiżance kawy i kawałku ciasta? 
Tak, to Repair Café Piła!

Repair Café Piła jest częścią międzynarodowej 
społeczności Repair Café International, 

skupiającej lokalne projekty pod hasłem: „Do 
wyrzucenia? Nie ma mowy!”. Ideą stowarzyszenia, 
które liczy już 1200 kafejek, jest udostępnienie 
mieszkańcom miejsca, narzędzi i specjalistów, 
którzy pomogą naprawić ich zepsute przedmioty 
(np. ubrania, meble, elektronikę czy zabawki), tym 
samym przedłużając im życie. Jakkolwiek idea 
wszędzie jest taka sama, to różnica uwydatnia się 
w ich lokalizacji.

Prym wiedzie Europa Zachodnia, gdzie w krajach 
takich, jak: Niemcy, Holandia, Belgia czy Francja 
funkcjonują setki takich punktów.

Na terenie Polski działa jedno takie miejsce, 
utworzone z inicjatywy Prezesa GWDA  
sp. z o.o. – Tomasza Wojciechowskiego, przy 
wsparciu Związku Międzygminnego Pilskiego 
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
oraz Miasta Piły.

Początek funkcjonowania Repair Café Piła datuje 
się na 11 czerwca 2016 r., kiedy to w jednej ze 
szkół podstawowych dokonano symbolicznego 
przecięcia wstęgi.

Głównym celem spotkań w ramach Repair 
Café Piła jest wydłużenie życia przedmiotów, 
jak również trafianie do świadomości mieszkańców 
w zakresie dbania o środowisko, poprzez 
nadawanie funkcjonalności przedmiotom, 

O umiejętnościach  

„złotych rączek” niech świadczą 

dziesiątki przedmiotów, 

które otrzymały „drugie życie”
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które w bezrefleksyjny sposób bardzo często są 
wyrzucane. Nie można również nie wspomnieć 
o integracyjnym charakterze spotkań, kiedy 
to można spotkać sąsiada, porozmawiać przy 
kawie i cieście, mając świadomość uczestnictwa 
w szczytnym, ekologicznym wydarzeniu.

Przez pierwsze półrocze funkcjonowania Repair 
Café Piła, aby zaznajomić mieszkańców z tą obco 
brzmiącą inicjatywą, na każdym z osiedli odbywały 
się spotkania naszej kawiarenki. Docelowym 
miejscem zawsze były pomieszczenia szkół 
podstawowych, czy to specjalnie zaadaptowane 
na te spotkania klasy, czy też szkolne stołówki. 
Z perspektywy czasu można powiedzieć, iż format 
ten sprawdził się doskonale.

Podczas spotkań Repair Café Piła pomoc świadczą 
specjaliści, których z pewnością można nazwać 
złotymi rączkami. Każdorazowo do dyspozycji 

mieszkańców jest krawcowa, elektryk, specjalista 
od sprzętu komputerowego, serwis rowerowy oraz 
fachowiec od ostrzenia noży.

Pomoc mieszkańcom udzielana jest w formie 
docelowej naprawy danego przedmiotu, jednak 
istnieje również możliwość uczestnictwa 
w procesie naprawy, podpatrzenia, jak ona 
przebiega, a nawet kiedy mieszkaniec czuje się 
na siłach, pod okiem specjalisty samemu jego 
naprawienia. O umiejętnościach naszych „złotych 
rączek” niech świadczą dziesiątki przedmiotów, 
które otrzymały „drugie życie”.

Przy każdym z kolejnych spotkań czynione są 
starania, aby w jak największy sposób angażować 
społeczność danego osiedla. Dzieje się to 
poprzez pieczenie ciast przez rodziców dzieci 
uczęszczających do danej szkoły, czy przez  

„akcje towarzyszące” każdej kolejnej edycji  
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Repair Café Piła. Przykładem takich działań mogą 
być „warsztaty recyklingowe”, które odbywały się 
przy trzech edycjach Repair Café Piła. Podczas 
takich warsztatów dzieci wraz z rodzicami, 
przy pomocy specjalnych opiekunów z fundacji, 
gwarantującej „know-how” mogły aktywnie 
spędzić czas. Aktywność polegała na tworzeniu 
niebanalnych, dekoracyjnych pojemników na 
drobiazgi, lampionów czy świeczników robionych 
ze słoików. Ozdoby takie doskonale sprawdziły się 
jako urozmaicenie własnej przestrzeni domowej.

Kolejnym krokiem w procesie angażowania coraz 
większej ilości pilan były specjalne „recyklingowe 
warsztaty z Repair Café Piła”, które polegały 
na szyciu niezwykłych, świątecznych skarpet. 
Spotkanie to odbyło się w jednej z największych 
pilskich galerii handlowych, gdzie podczas 
warsztatów zarówno dzieci, jak i dorośli, 
przyjemnie spędzając czas, mimochodem mogli 
zapoznać się z charakterem Repair Café Piła, 
dzięki zachęcającym do udziału w akcji osobom 
zaangażowanym w ten projekt.

Podsumowując ponad półroczną działalność Repair 
Café Piła, można z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, iż pomysł ten spodobał się 
społeczności lokalnej, i z pewnością będzie 
kontynuowany w myśl zasady „Do wyrzucenia? 
Nie ma mowy!”.  

Głównym celem spotkań 

w ramach Repair Café Piła jest 

wydłużenie życia przedmiotów, 

jak również trafianie do 

świadomości mieszkańców 

w zakresie dbania o środowisko
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Uwaga!  
– opakowania po śRodkach 

niebezpiecznych!

Jak dowiedzieć się, 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. 

Z przedstawionych znaków wybierz te, które, 
gdy znajdują się na opakowaniu produktu, 

oznaczają, że mamy do czynienia ze środkiem 
niebezpiecznym.

Gdy już znajdziesz odpowiednie piktogramy  
(znaki ostrzegawcze) przyporządkuj je do definicji:

1  Produkt toksyczny 

2  Produkt o działaniu żrącym

3  Produkt powodujący zagrożenie zdrowia

4  Produkt łatwopalny

5  Produkt szkodliwy dla środowiska 

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

Przede wszystkim 
produkty zawierające 
substancje oznaczone 
piktogramami 
zamieszczonymi obok 
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.   MP
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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

BAWEłNA

cotton

coton

 algodón

 kotton
コットン

der Baumwolle

хлопок  
(khlopok)

 cotone

SPODNIE

pants

pantalon

pantalones

 zubon
ズボン

die Hose

брюки  
(bryuki)

pantaloni

żółW 

turtle

tortue

tortuga

kame
カメ

der Schildkröte

черепах́а  
(cherepakha)

 tartaruga

KWIAT 

flover

fleur

flor

hana 
花  

die Blume

цветок  
(tsvetok)

fiore 
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odzieżowy upcykling  
Scenariusz zajęć 

W numerze poświęconym recyklingowi odzieży nie mogło zabraknąć scenariusza 
zajęć na temat tekstyliów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją oraz 
przesyłania swoich scenariuszy zajęć. Najlepsze prace zostaną opublikowane na 

łamach „MiniLO&Aniela”, a autorzy nagrodzeni ekologicznymi upominkami.

Odbiorcy: uczniowie klas gimnazjalnych
Proponowane przedmioty: godzina wychowawcza, 
plastyka, technika. 
Czas trwania: 2 x 45 min

Cele główne:
■  Pogłębienie wiedzy na temat cyklu życia 

produktów tekstylnych. 
■  Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów 

tekstylnych.
■  Pogłębienie wiedzy na temat świadomej 

konsumpcji. 
■  Wyrobienie prawidłowych nawyków dotyczących 

postępowania z odpadami tekstylnymi wśród 
uczestników zajęć.

Cele szczegółowe: 
■  Poznanie definicji:  upcykling, zrównoważony 

rozwój, cykl życia produktu. 
■  Poznanie certyfikatów dotyczących łańcucha 

produkcji tekstyliów.
■  Kształtowanie umiejętności manualnych.  
■  Kształtowanie kreatywności.
■  Kształtowanie umiejętnej pracy zespołowej.

Metody pracy:
■  Wykład problemowy,
■  Dyskusja,
■  Pogadanka,
■  Ćwiczenia. 
 
Formy pracy:
■  Indywidualna,
■  Zespołowa.

Środki dydaktyczne:
■  Wydruki,
■  Zdjęcia,
■  Długopisy,

■  Nożyczki, nici, igły,
■  Farbki do ubrań,
■  Świeczki, zapałki, butelki PET,
■  Materiał filcowy, nieużywane ubrania,
■  Niepotrzebne kawałki materiałów.
■  Sznurki, żyłki,
■  Inne materiały do tworzenia biżuterii, strojów.  

PRZEBIEG ZAJęć:

Wstęp
1. Dyskusja – Czym się kierujesz przy wyborze 
ubrań? Co jest dla Ciebie najważniejsze? 
Odpowiedzi spisywane są na tablicy.

Część główna zajęć
2. Prowadzący zajęcia dzieli uczniów  
na 4-5-osobowe zespoły. 

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy. 
Uczniowie mają za zadanie przyporządkować 
wszystkie wcześniej wypisane na tablicy hasła do 
odpowiednich kategorii na karcie pracy, a następnie 
ułożyć je w kolejności od najistotniejszych do 
najmniej istotnych. 

Każda grupa omawia oraz uzasadnia jedną 
z kategorii. Prowadzący wymienia i pokazuje logo 
certyfikatów dotyczących łańcucha produkcji 
tekstyliów:
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Omawia kryteria, które analizowane są podczas 
przyznawania poszczególnych certyfikatów:
■  Czy surowce są przyjazne środowisku? Czy 

pochodzą z upraw ekologicznych lub upraw, 
na których m.in. nie stosuje się nawozów 
sztucznych, pestycydów, herbicydów oraz nasion 
modyfikowanych genetycznie?

■  Czy produkcja jest przyjazna środowisku?  Czy 
występuje niskie zużycie środków chemicznych 
na wszystkich etapach produkcji?

■  Jakie są standardy pracy? Czy są spełnione 
minimalne standardy dotyczące warunków pracy 
zgodnie z przepisami krajowymi?

■  Czy w całym łańcuchu produkcji oraz dostaw 
stosowane są regulacje sprawiedliwego handlu?

■  Czy łańcuch dostaw jest przejrzysty?  

KARTA PRACY
Na co zwracać uwagę, kupując nowe ubrania?

a.  Do podanych haseł napisz krótkie uzasadnie-
nie, dlaczego dana kategoria jest istotna i bra-
na pod uwagę przy zakupie nowych ubrań? 

CENA

JAKOŚĆ

POCHODZENIE SUROWCÓW

RODZAJ PRODUKCJI

CERTYFIKATY

KONSERWACJA

b.  Wypisz w kolejności od 1 do 6, która 
kategoria jest najbardziej istotna (1), a która 
najmniej (6) przy wyborze nowych ubrań. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

3. Następnie każda z grup losuje jedno z haseł, np.:
a. Przyszywanie urwanego guzika od spodni. 
b. Za małe ubrania.
c. Second-hand.
d. Kontener na używane ubrania.
e. Własnoręcznie uszyty strój karnawałowy.

Zadaniem grupy jest pokazanie wylosowanego 
hasła w ten sposób, żeby pozostałe grupy mogły 
je odgadnąć. Zabawa ma przedstawić uczniom 
różne sposoby wykorzystania ubrań (naprawa, 
przekazanie lub zakup używanych produktów).  

4. W tych samych grupach, które były utworzone 
na potrzeby poprzedniego ćwiczenia, uczniowie 
przygotowują pokaz mody upcyklingowej. Każdy 
z zespołów przygotowuje 1 strój oraz dodatki, np. 
bransoletki, naszyjniki, ozdoby do włosów. Zespoły 
konsultują swoje pomysły z prowadzącym zajęcia. 

Uwaga: prowadzący zajęcia może również 
zaprezentować kilka inspiracji, np. na stronach 
internetowych lub wyświetlić wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

Po wyznaczonym czasie (30 minut) zespoły 
prezentują swoje prace w formie pokazu mody. 
Prowadzący zajęcia wybiera najlepszy strój (biorąc 
po uwagę kreatywność i ilość wykorzystanych 
odpadów). 

Podsumowanie
5. Prowadzący podsumowuje zajęcia. Na brystolu 
spisywane są hasła związane z pojęciem 
odpowiedzialnej konsumpcji, m.in. ponowne 
wykorzystanie ubrań, naprawa ubrań, certyfikaty 
tekstylne, upcykling, zmniejszenie ilości odpadów 
tekstylnych. Wokół nich na następnych zajęciach 
przyczepione są zdjęcia z pokazu mody.  ek

Źródła:
1.  www.ekonsument.pl/a66461_co_znacza_certyfikaty_na_waszych_

ubraniach.html
2.  www.ekonsument.pl/a601_jak_to_sprawdzic.html
3.  www.sprawiedliwyhandel.pl/pl/certyfikacja-oznaczenia-produktow-

sprawiedliwego-handlu/ 
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Ciekawe miejsCa Na sZkOLNe wYCieCZki 
chwila wytchnienia  
W aLpejsKiej KRaiNie

Najpiękniejsze, najbardziej różnorodne gatunkowo, najwyższe, a równocześnie 
najbardziej niebezpieczne. Opisując Tatry, bez wątpienia można używać 

samych epitetów z przedrostkiem „naj”. Góry o krajobrazie wysokogórskim 
typu alpejskiego, ukształtowanym przez lodowiec. Kraina malowniczych dolin, 
licznych jezior, kozicy i świstaka. Zakopane, czyli nieformalna stolica Tatr, jest 

najchętniej odwiedzanym miejscem, zarówno w lecie – do uprawiania turystyki 
pieszej, jak i w zimie – sportów zimowych. Wyjazd w Tatry na pewno pozostanie 

w pamięci dzieci, a opowieści i wspomnienia z górskich wycieczek będą się 
przewijały w czasie długich zimowych wieczorów.

położenie
Tatry zlokalizowane są w południowej części 
Polski, w województwie małopolskim. Są górami 
wznoszącymi się na granicy Polski i Słowacji. Całe 
Tatry zajmują obszar 795 km2, przy czym na Tatry 
Polskie przypada jedynie 174 km2, tj. około 22% ich 
powierzchni. 

Tatry dzielą się na Tatry Wschodnie i Zachodnie. 
W skład pierwszych wchodzą dwa pasma: Tatry 
Wysokie, gdzie najwyższy szczyt – Gerlach  

(2655 m n.p.m.) znajduje się po stronie słowackiej, 
po stronie polskiej natomiast najwyższym 
szczytem są Rysy (2499 m n.p.m.). Drugim 
pasmem Tatr Wschodnich są Tatry Bielskie 
z Hawraniem (2152 m n.p.m.), po stronie słowackiej. 
W Tatrach Zachodnich najwyższym szczytem 
jest Bystra (2248 m n.p.m.), a po stronie polskiej 

– Starorobociański Wierch (2176 m n.p.m.).
Mimo iż stanowią jeden masyw górski, oba pasma 
mają odmienną specyfikę. 

Dolina gąsiennicowa
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Tatry Wysokie zbudowane są ze skał magmowych, 
powstałych przez zastygnięcie magmy w głębi 
skorupy ziemskiej lub lawy na jej powierzchni. 
Ich północne stoki budują skały osadowe, czyli 
takie, które powstały poprzez osadzanie się 
materiału przenoszonego przez wiatr, wodę, jak 
również lodowiec. W tej części gór występują liczne 
jeziora, ktre ukształtowł stagnujący tu niegdyś 
lodowiec. Jednym z nich jest Morskie Oko, jezioro 
najchętniej odwiedzane przez turystów. Godne 
uwagi są również wodospady: Wielka Siklawa 

– najwyższy wodospad w Polsce czy ciąg kaskad 
tworzących słynne Wodogrzmoty Mickiewicza. 
W Tatrach Zachodnich natomiast w wielu miejscach 
występują skały osadowe, w których woda chętnie 
migruje i przyczynia się do powstawania procesów 
krasowych. Na skutek takich procesów tworzą 
się jaskinie, takie jak Jaskinia Mroźna czy Mylna. 
Dodatkowo w tej części Tatr występują rozległe, 
malownicze doliny – Chochołowska i Kościeliska.

szLaKi tuRystyczNe
Planując wyjazd w góry, należy dobrze się do 
niego przygotować. Począwszy od odpowiedniego 
zaplanowania trasy dojazdu, jak i tras wycieczek, 
będąc już na miejscu. Tatry oferują niesamowite 
bogactwo szlaków turystyki pieszej. W zależności 
od naszych oczekiwań możemy wybrać lekki, 
przyjemny spacerek lub wysokościową, mozolną 
wspinaczkę górską. Jednak bez względu na 
to, którą trasę wybierzemy, musimy wcześniej 
zaopatrzyć się w niezbędne przedmioty:

■  mapa – stanowi obowiązkowy punkt 
wyposażenia plecaka; nieważne, dokąd 
zamierzamy się udać, zawsze pamiętajmy 
o zaplanowaniu wycieczki dostosowanej 
do naszych sił i czasu, który zamierzamy 
poświęcić,

■  ciepłe ubranie – trzeba pamiętać o tym, 
że w górach na każde 100 m temperatura spada 
o 0,6°C, więc zanim dojdziemy na szczyt, może 
zrobić się naprawdę zimno,

■  kurtka przeciwdeszczowa – tak jak szybko obniża 
się temperatura powietrza w górach, tak samo 
szybko może dojść do załamania pogody, trzeba 
być na to przygotowanym, 

■  woda – przy wzmożonym wysiłku fizycznym 
konieczne jest uzupełnianie zasobów wody 
w organizmie,

■  czekolada – przy wzmożonym wysiłku fizycznym 
organizmowi należy również dostarczać mnóstwo 
energii, żeby mieć siłę na dalsze wyprawy.

Dla miłośników górskich wędrówek 
obowiązkowym punktem wyjazdu w Tatry jest 
zdobycie najwyższego szczytu. Szlak prowadzi 
przez wszystkie piętra roślinności górskiej, więc 
oprócz zapierających dech w piersiach widoków, 
możemy obserwować zmienność i różnorodność 
przyrodniczą na danej wysokości. Najtrudniejszym 
i zarazem najbardziej niebezpiecznym szlakiem 
jest Orla Perć, która prowadzi m.in. przez Kozi 
Wierch, najwyższą górę w całości położoną 
w granicach Polski. Chętnie zdobywany jest 
Giewont, tzw. „Śpiący Rycerz”, z którego widnieje 
charakterystyczny krzyż, zamontowany przez 
parafian z Zakopanego. Jednym z popularniejszych 
szczytów jest Kasprowy Wierch, na którym można 
wjechać kolejką kabinową, a w zimie dodatkowo 
szusować na nartach. Z Gubałówki rozpościera się 
panorama Tatr, m.in. z Giewontem na pierwszym 
planie. Szczyt jest stosunkowo niski i bez wątpienia 
każdy poradzi sobie z jego zdobyciem, niemniej 
można też wjechać na niego kolejką linowo- 

-terenową.

Malowniczy krajobraz 
na szlaku turystycznym

szlak prowadzący na czarny 
staw pod rysami
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tatRzański paRk naRodowy 
Tatrzański Park Narodowy został utworzony 
w 1955 roku i zajmuje powierzchnię ponad 210 km2. 
Park założono przede wszystkim w celu ochrony 
unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Jednym 
z głównych celów parku jest ochrona kozicy 
(będącej zarazem jego symbolem), gdyż występuje 
ona tylko w Tatrach. Tatry zostały objęte ochroną 
Tatrzańskiego Parku Narodowego również w części 
słowackiej oraz znajdują się na liście Światowej 
Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

naJwiększe mieJscowości

zakoPane
Niewątpliwie pierwszym miejscem, które 
przychodzi nam do głowy, słysząc – Tatry, jest 
Zakopane. Miejsce, do którego przyjeżdża co roku 
największa liczba turystów zarówno w sezonie 
letnim, jak i zimowym i stąd nieformalnie zostało 
nazwane „zimową stolicą Polski”. Zakopane 
położone jest u podnóża Tatr, z jednej strony 
rozpościera się pasmo Gubałówki, z drugiej góruje 

„Śpiący Rycerz”. Oprócz szlaków turystycznych, 
znajduje się tutaj również mnóstwo ciekawych 
miejsc, które warto odwiedzić, m.in. Muzeum 
Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego – jedno 
z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce oraz 
Antałówka, czyli baseny z wodami termalnymi.

Białka tatrzańska
Miejscowość położona 12 km od Zakopanego. 
Białka jest szczególnie atrakcyjnym miejscem 
w okresie zimowym, ze względu na rozwinięte 
zaplecze sportowe. Znajduje się tutaj m.in. 
Kotelnica Białczańska – największa stacja 
narciarska na Podhalu. Ponadto przez miejscowość 
przebiega zabytkowy Szlak Architektury 
Drewnianej. Oprócz tego po wycieńczającej górskiej 
wyprawie można się zrelaksować w Termach Bania, 
których dach jest pokryty w całości roślinnością 
naturalną.

cHocHołów 
Miejscowość położona na granicy polsko-

-słowackiej, nieopodal Zakopanego. 
Charakterystyczne są tutaj drewniane domy 
góralskie, usytuowane wzdłuż głównej drogi. 
Obiektem, który warto zwiedzić, jest Muzeum 
Powstania Chochołowskiego. W Chochołowie 
znajdują się największe termy na Podhalu - Termy 
Chochołowskie.

Naj...
■  Najwyższym szczytem w Polsce są  

Rysy, o wysokości 2499 m n.p.m.
■  Największym jeziorem w Tatrach  

jest Morskie Oko, o powierzchni 39,4 ha
■  Najwyższym tatrzańskim wodospadem 

jest Wielka Siklawa, o wysokości 70 m
■  Najwyżej położonym miastem w Polsce 

jest Zakopane, na wysokości  
750 – 1126 m n.p.m.

kuchnia na kRupówkach
■  Typowym podhalańskim smakołykiem 

jest oscypek, czyli wędzony ser owczy 
o charakterystycznym, wrzecionowatym 
kształcie z odciśniętymi zdobieniami po bokach, 
zazwyczaj grillowany lub podawany z żurawiną.

Panorama zakopanego

skansen w chochołowie

tradycyjny podhalański smakołyk – oscypek 
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■  Największym przysmakiem każdego górala 
jest kwaśnica, czyli tradycyjna, bardzo kwaśna 
zupa, sporządzona z kiszonej kapusty, podawana 
z grulami (ziemniakami). 

■  Na drugie danie wato skusić się na placki po 
zbójnicku, czyli gulasz wołowy z warzywami 
zawinięty w placek ziemniaczany, podawany 
z kleksem śmietany na wierzchu.

■  Kuchnia regionalna (czyli to, czego na Krupówkach 
nie dostaniemy).

■  Popularnym napojem wśród górali karpackich jest 
żentyca, otrzymywana przy wyrabianiu oscypków 
i bundzu z mleka owczego. 28 września 2005 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisało 
żentycę na Listę Produktów Tradycyjnych.

■  Potrawą kuchni regionalnej są moskole, które 
przywędrowały na Podhale w czasie I wojny 
światowej wraz z rosyjskimi jeńcami – stąd 
nazwa. Moskole są to placki ziemniaczane 
lub wyrabiane z samej mąki kukurydzianej 
lub owsianej. O moskolu owsianym ułożono 
przyśpiewkę: „Moskolicku łowsiany na blasce 
piecony jesceś nie upiecony, juzześ łobrymbiony!”.

■  Podstawowym daniem górali w XIX wieku była 
bryjka, czyli potrawa z mąki gotowanej w osolonej 
wodzie, rozcieranej w naczyniu i okraszanej 
tłuszczem: słoniną, olejem lnianym, smalcem lub 
masłem. 

Już po raz szósty w te wakacje zostanie 
zorganizowana ogólnopolska akcja sprzątania gór, 
pod nazwą „Czyste Tatry”. Pomysł powstał w 2012 
roku z inicjatywy Stowarzyszenia Czysta Polska. 
Na początku lipca w Tatry przyjeżdżają 
wolontariusze, którzy zaopatrzeni 
w biodegradowalne worki, rękawiczki i mapy 
sprzątają góry z wszelkich pozostawionych 
odpadów. Akcja ma na celu szerzenie świadomości 
proekologicznej wśród turystów, bo przecież tak 
niewiele każdy z nas musi zrobić, by zadbać 
o środowisko naturalne, aby zostawić je w formie 
niezmienionej dla następnych pokoleń.  Jk

Źródła:
■  www.polskieszlaki.pl/tatry.html
■  www.e-gory.com/tatry.php
■  www.natatry.pl/poznaj-tatry/stawy/
■  www.z-ne.pl/s,menu,1259,geologia.html
■  www.portalgorski.pl/nowosci/wspinanie/tatry/6193-jeziora-tatrzanskie
■  www.sp5konst.internetdsl.pl/strona/dania.html
■  www.czystetatry.pl/
■  www.tatry.turystyka-gorska.pl/slownik.htm

słowniczek:

•  Betlejemka – centralny ośrodek szkolenia 
Pza na Hali gąsienicowej

•  bandzioch – brzuch, kocioł górski
•  cap – samiec owcy lub kozicy
•  ceper – tak (lekceważąco lub ironicznie) 

górale czasami określają turystów 
przyjeżdżających na wakacje w góry, ludzi 
pochodzących z nizin. kiedyś górale nazywali 
ceprami tylko robotników, np. kolejowych, 
drogowych itp. przybywających z nizin do 
pracy w górach. słowo ceper oznacza także 
niegórala, czyli nierodowitego podhalanina. 
kiedyś wśród taterników i doświadczonych 
tatrzańskich turystów słowo to określało 
osobę chodzącą na wycieczki w góry bez 
znajomości zasad turystyki górskiej.

•  ceprostrada – nazwa żółtego, wygodnego, 
łatwego szlaku z Morskiego oka na 
szpiglasową Przełęcz

•  deniwelacja – odległość między najniższym 
a najwyższym punktem, np. jaskini

•  dupówa – zła pogoda, pogoda 
uniemożliwiająca wyjście w góry czy 
wspinaczkę

•  dupnięcie – załamanie pogody
•  drabinka – ubezpieczenie, ma wszystkie 

szczeble połączone razem lub też często 
składa się z kilku pojedynczych klamer 
zamocowanych osobno w skale

•  ekspozycja – luft, lufa, miejsce 
eksponowane – czyli nad przepaścią, z dużą 
przestrzenią poniżej

•  filanc – strażnik tPn lub tanaP 

więcej na:
www.tatry.turystyka-gorska.pl

kozica górska 
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Jeszcze w 2016 roku przedstawiciel Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań 
S.A. odwiedził dzieci z podwarszawskiego Przedszkola Miejskiego nr 6 Tęczowa 
Szóstka w Legionowie. W trakcie warsztatów ze starszakami przekazana została 

wiedza na temat selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Poruszono 
również temat opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. 

Dzieci wykazały się dużą wiedzą i zaangażowaniem. 

co słychać 
u klubowiczów okee

Lekcja segregacji w Legionowie 

P odopieczni placówki bez problemu poradzili 
sobie z rozróżnieniem podstawowych frakcji 

odpadów: papier, metal, szkło, a nawet tworzywa 
sztuczne. Problemem okazało się prawidłowe 
przyporządkowanie odpadów do pojemników 
żółtych lub zielonych. Wspólnymi siłami udało 
się jednak odpowiednio sklasyfikować odpady, 
co w przyszłości z pewnością pomoże wyrobić 
prawidłowe nawyki segregacji odpadów wśród 
uczestników warsztatów.

Jednocześnie podczas omawiania odpadów 
problemowych, których nie można wyrzucać do 
odpadów segregowanych, dzieci po raz kolejny 
wykazały się dużą wiedzą i spostrzegawczością. 
Z drobną pomocą prowadzących udzieliły 
odpowiedzi na pytanie, gdzie na terenie 
przedszkola prowadzona jest zbiórka baterii oraz 
nakrętek od butelek PET.  

Warsztaty zakończyły się przekazaniem 
materiałów edukacyjnych w ręce podopiecznych 
przedszkola. Mamy nadzieję, że dzięki nim 
zdobyta wiedza została utrwalona oraz 
przełożona na prawidłową segregację odpadów 
komunalnych w najbliższym otoczeniu 
przedszkolaków.  EK

Dział Recyklingu i Edukacji Ekologicznej  
Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. 
czeka na zaproszenia szkół i przedszkoli z całej 
Polski. Jeśli chcesz, żeby podobne warsztaty 
odbyły się w Twojej szkole, skontaktuj się 
z nami już dziś! 

edyta kubala
Specjalista ds. publicznych kampanii 
edukacyjnych 
tel. 519 184 340, pke@ekocykl.org
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Z wracamy uwagę na to, co jemy, w co się 
ubieramy, jak segregujemy odpady. Bardzo 

ważne jest dla nas, aby pokolenia młodych ludzi 
dorastały w duchu ekologicznym, żeby umiały 
dokonywać prawidłowych wyborów, a los 
środowiska naturalnego, czyli roślin i zwierząt, 
wśród których żyją, był bliski ich sercu. W ramach 
działalności ekologicznej w naszej szkole 
prowadzonych jest wiele działań, które mają na 
celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak żyć 
w zgodzie z przyrodą. 

Jednym ze sposobów na ochronę środowiska 
przed zalewem bezmyślnie produkowanych 
odpadów jest upcykling, czyli „robinie czegoś 
z niczego” i pod taką właśnie nazwą odbywają 
się w naszej szkole cykliczne zajęcia pozalekcyjne, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów w różnym wieku. Dla naszych 
podopiecznych to kreatywne hobby oraz 

moda na upcykling
w Zespole sZkół 

w malawie
Problem ekologii jest ogromnie ważny dla naszej szkoły 

już od bardzo wielu lat. Jednak z roku na rok zauważamy, 
że ekologia w naszej placówce staje się coraz bardziej modna. 

I to w wielu aspektach.

Beata głowiak
nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej
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niezastąpiona niczym satysfakcja płynąca 
z wymyślania, kombinowania i tworzenia 
z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie nowego. 
Wystarczy pomysł i wyobraźnia, aby z rzeczy 
już nieprzydatnych stworzyć coś nowego 
i niepowtarzalnego, nadając w ten sposób 
przedmiotom drugie życie, dbając przy tym 
o środowisko. Efektem tych zajęć są zabawki, 
przedmioty codziennego użytku, upominki, 
a nawet ubrania. Prace są zawsze niepowtarzalne, 
zachwycają oryginalnym wykorzystaniem 
surowców wtórnych, a inspiracją są opakowania 
po produktach spożywczych  lub przemysłowych, 
papier, folia, fizelina oraz inne tkaniny pochodzące 
z recyklingu. Wszystkie te „małe dzieła sztuki” 
prezentowane są na wystawach szkolnych, 
konkursach oraz pokazach gminnych. 

Zachęcamy również inne szkoły do prowadzenia 
tego typu zajęć, które mają  na celu przede 
wszystkim nauczyć, jak ekologicznie, prosto 
i niedrogo można zmieniać i upiększać swoje 
otoczenie. 

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, a aktywni nauczyciele i uczniowie 
nagrodzeni specjalnymi nagrodami.

Jednym ze sposobów na ochronę 

środowiska przed zalewem 

bezmyślnie produkowanych

odpadów jest upcykling,  

czyli „robinie czegoś z niczego”






