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„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – te słowa 
polskiego poety Stanisława Jachowicza podkreślają, że w przeróżnych dziedzinach 
walory Polski dorównują, a niekiedy nawet przewyższają te zagraniczne. Przytoczone 
słowa znajdują wyraźne odzwierciedlenie także w kwestii naszych rodzimych 
produktów i potraw – w czasach, gdy dostęp do potraw z całego świata jest coraz 
łatwiejszy, rzadziej w naszym menu znajdujemy miejsce dla tradycyjnych polskich 
produktów. Celem idei slow food, która jest tematem wiodącym aktualnego wydania, 
jest popularyzacja regionalnych produktów i rodzimych potraw oraz promowanie 
zdrowej, ekologicznej żywności.  W najnowszym numerze przygotowaliśmy dla 
Was wiele ciekawych artykułów związanych zarówno z tematyką ochrony naszego 
kulinarnego dziedzictwa, ale także z odpowiednim żywieniem i zdrową dietą.

Nie zabrakło również naszych stałych pozycji – kolorowanki, krzyżówki, instruktażu 
origami, upcyklingowych inspiracji czy artykułów cyklicznych: mali domownicy, 
historia jednego surowca – to wszystko na kolejnych stronach „MiniLO&Aniela”.
EkoEdukatorzy – nauczyciele i rodzice także znajdą coś dla siebie. 
Scenariusz zajęć o ekologicznej żywności i artykuł o gospodarstwie 
agroturystycznym, jako dobrym miejscu na szkolną wycieczkę, mogą być 
świetną inspiracją do zorganizowania czasu Waszym podopiecznym.

Z życzeniami spokojnej, owocnej lektury,
Mateusz Perzanowski

Redaktor prowadzący czasopisma ,,MiniLO&Aniela’’

PS. Drukujemy na papierze z recyklingu
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O tyM, CO W DREWNIE PISZCZy
czyli historia Palety Anety

Witajcie! Jest mi niezmiernie miło, że w najnowszym numerze czasopisma 
spotkał mnie zaszczyt opowiedzenia Wam mojej historii. Mam  

na imię Aneta i, jak już zapewne się domyślacie, pełnię bardzo ważną rolę 
drewnianej palety. Teraz jestem już na emeryturze, więc moje życie wygląda 
nieco inaczej niż w czasach mojej młodości, jednak wierzcie mi – warto było 

ciężko pracować, by teraz móc cieszyć się błogim spokojem. Ale po kolei…

U rodziłam się jako sosenka w dużym lesie 
gospodarczym, czyli w specjalnej „hodowli 

lasu”. tego typu las ma za zadanie dostarczać 
ludziom drewna, dlatego też każde drzewo 
musi spełniać pewne wymagania. Nie ukrywam, 
poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko, 
ponieważ musimy być wysocy, szczupli i pod 

każdym względem doskonali… w świecie ludzi 
można nas porównać do modeli i modelek! 
tylko nieliczni mają możliwość wykonywać 
tego typu pracę, dlatego jestem bardzo dumna, 
że nasionko, z którego pochodziłam, zostało 
wybrane i zasadzone. W lesie panowały 
bardzo rygorystyczne zasady – wszyscy 
musieliśmy stać w równej odległości, żeby 
przypadkiem sobie nawzajem nie przeszkadzać 
i nie zasłaniać światła. Nie przeszkadzało nam 
to jednak w prowadzeniu żywych dyskusji. 
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Jak to wśród młodzieży zwykle bywa, 
przekrzykiwaliśmy się, wymyślając, 
co każdego z nas czeka w przyszłości:

– Ja to będę bożonarodzeniową choinką.

– Choinką! Kto to słyszał, żeby trzymać 
w domu 10-metrową choinkę! Przerobią 
cię co najwyżej na papier toaletowy. Ja za to 
planuję zostać ekskluzywnym kredensem.

– I cały dzień będziesz się patrzył na 
czyjś pokój. Co za nudy. Weź przykład ze 
mnie: ja zostanę masztem na statku.

– To chyba musisz się cofnąć w czasie, bo teraz 
już nikt nie buduje drewnianych statków… 
Jak chcesz mieć piękne widoki, to możesz razem 
ze mną zbudować mały domek w górach.

I tak żeśmy się wymądrzali, a efekt był 
taki, że nikt z nas nie miał racji w tych 
swoich domysłach, bo wszyscy zostaliśmy 
przerobieni na drewniane palety.
Gdy byliśmy już wystarczająco dojrzali, przyjechali 
do nas mężczyźni uzbrojeni w piły mechaniczne. 
Jeżeli w tym momencie myślisz, że stało nam 
się coś złego, to nie martw się! My, jako las 
gospodarczy, przez całe życie przygotowywaliśmy 
się na ścięcie i przekształcenie w różne przedmioty. 
Nie trzeba za nami płakać, bo to dla nas 
normalna kolej rzeczy. Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku dzikich, naturalnych lasów, którym 
rzeczywiście wyrządza się wielką krzywdę podczas 
wycinki. Wróćmy jednak do mojej historii. 

Razem z moimi kolegami i koleżankami zostaliśmy 
ścięci i załadowani na dużą ciężarówkę, która 
zabrała nas prosto do fabryki palet. Wbrew 
pozorom produkcja wcale nie była taka łatwa, jak 
się wydaje. Na początku nasze drewno zostało 
przekształcone w specjalne pryzmy, co oznacza, 
że od naszych pni odcięto po dwóch stronach 
warstwę kory. Dzięki temu można było nas 
wygodnie układać w stosy i przygotować do dalszej 
przeróbki. Następnie zostaliśmy pocięci w tartaku 
na długie, surowe deski. Zasady tutaj panujące 
były równie rygorystyczne jak w lesie – każda 
deseczka musiała mieć idealnie równą długość 
i grubość. Musieliśmy też zostać nieco wysuszeni, 
ponieważ takie świeże drewno jest zbyt wilgotne, 
żeby można było je dalej obrabiać. Musieliśmy 
schnąć aż dwa tygodnie! Akurat ten czas 
wspominam dość nudno, cały czas tylko leżeliśmy 
i leżeliśmy, i czekaliśmy, aż wyparuje z nas woda…, 
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ale pod koniec przeniesiono nas do specjalnego 
pomieszczenia, w którym dmuchało na nas ciepłe 
powietrze. to akurat było całkiem przyjemne. Gdy 
byliśmy już wystarczająco susi, można było bez 
obaw o jakieś uszkodzenia pociąć nas na krótsze 
deski. Każda deska miała idealnie wymierzoną 
długość: 1 metr i 20 centymetrów. W tej formie 
można było powoli składać z nas palety. Deseczki 
otrzymały specjalne okucia, zostały ułożone obok 
siebie, a następnie potężna maszyna wbijała 
w nie gwoździe i w ten sposób łączyła. Wszystkie 
ostre kanty zostały delikatnie wygładzone. 
Na sam koniec wybito na mnie specjalny znak 
certyfikujący, który do dziś traktuję niczym 
dyplom ukończenia szkoły. Napis ten oznacza, 
że stałam się certyfikowaną paletą! Krótko mówiąc, 
znaczyło to, że od tego momentu mogłam zacząć 
pracować, a moje dotychczasowe doświadczenie 

cieszyło się uznaniem w całej Europie.

Po takim przygotowaniu 
rozpoczęłam swoją długą 

i ciężką pracę, której 
nie będę dokładnie 
opisywać, mogę jednak 
powiedzieć, że zostałam 
bardzo ważną postacią 
w firmie produkcyjnej, 
gdzie pomagałam 
transportować różne 

przesyłki. Ze względu na 
to, że potrafię udźwignąć 

aż 1000 kg, mogłam 
pomieścić na sobie dużą ilość 

produktów. Wystarczyło poukładać 

na mnie paczki, wtedy podjeżdżał wózek widłowy 
i zabierał mnie do samochodu kuriera. Praca nie 
była łatwa, ale dość interesująca, ponieważ byłam 
w wielu ciekawych miejscach i dużo widziałam.

Niestety, z biegiem lat stawałam się coraz 
słabsza, a na moim ciele pojawiły się 
drobne uszkodzenia. Nie mogłam już 
nosić ciężkich przesyłek, dlatego moja 
praca musiała dobiec końca. Bardzo 
się bałam, że trafię na śmietnik, 
samotna i zapomniana, jednak 
okazało się, że czekał mnie dużo 
lepszy los! Razem z kilkoma innymi 
paletami zostałam przygarnięta 
przez pewną młodą rodzinę do domu, 
która postanowiła zrobić z nas… 
meble. Zostaliśmy dokładnie wymyci, 
oszlifowani i pomalowani nieszkodliwym 
dla środowiska lakierem, po czym trafiliśmy 
do pokoju dziennego. Moi koledzy zostali 
wykorzystani do stworzenia pięknej sofy, ja natomiast 
czuję się szczególnie wyróżniona, ponieważ zostałam 
stolikiem kawowym. Stoję sobie teraz w ciszy i spokoju, 
nie muszę już nic dźwigać, a wieczorami delektuję się 
cudownym zapachem kawy lub ciasta. Czasem 
odwiedzają mnie także książki, które opowiadają mi 
niesamowite historie, pochodzące z ich wnętrz. 
I wiecie co? Jestem szczęśliwa, naprawdę. Cieszę się, 
że moje życie potoczyło się w taki sposób, choć nie 
ukrywam, że nigdy bym się takiego rozwoju wydarzeń 
nie spodziewała.  JŻ

Źródła:
• www.drewtex.pl
• www.palettenwerk.pl/palety_eur_epal.html
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Cudze chwalimy, 
swego nie znamy

Kiedy na każdym rogu kuszą nas restauracje typu fast food, łatwo jest 
zapomnieć o tym, jak pyszne i wartościowe produkty i potrawy mamy na 
co dzień pod ręką. Co może równać się ze smakiem jabłka prosto z sadu, 
przyrządzonego wspólnie obiadu z regionalnych produktów czy świeżo 

ugotowanego kompotu? Pamiętajmy, że to, co dla nas najlepsze, jest 
najczęściej tuż obok nas – nieprzetworzone, naturalne i regionalne.

P yszne, pachnące potrawy z tradycyjnych, 
polskich produktów są także źródłem 

zdrowia. Nie stosuje się w nich bowiem 
sztucznych dodatków, barwników czy 
konserwantów, a tylko tradycyjne metody, 
takie jak wędzenie, duszenie, marynowanie. 
Wszystkie surowce używane w produkcji są 
zazwyczaj w pełni naturalnego pochodzenia.
takie właśnie podejście do życia – niespieszne, 
przemyślane i w zgodzie z naturą, nazywamy 
slow life (czyli z angielskiego „powolne życie”), 
zaś tradycyjne, nieprzetworzone, naturalne 
produkty i potrawy to slow food  
(czyli „powolne jedzenie”).   KD, MP

Slow Food 

to tłumacząc z języka angielskiego 
– wolne jedzenie. Słowo ,,wolne’’ 
możemy rozumieć dwojako 

– czas przygotowania oraz 
spożycia potrawy typu ,,slow’’ 
jest dłuższy niż dań ,,fast’’, 
ale także dania te są wolne 
od wpływu globalizacji i trendów 
przychodzących do nas z Zachodu.

!
O globalizacji 
i zależnościach panujących 
na świecie przeczytacie 
więcej w 15. numerze 

,,MiniLO&Aniela’’ 
– Edukacja globalna

Numery archiwalne 
dostępne na 
www.edukacjaekologiczna.com 
oraz www.minilo.org

Odpowiedź: OScypEk, ZSiAdłE MLEkO, chłOdNik, Ryby Z pOLSkich JEZiOR, ROgALE ŚwiętOMARcińSkiE, kOMpOt, Miód SpAdZiOwy.
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Spośród 
wymienionych 

produktów 
wybierz produkty 
i potrawy, które 

wpisują się 
w nurt slow food: 

hAMbuRgER

kEbAb

chłOdNik

FRytki

bAtONik

NApóJ gAZOwANy

Ryby 
Z pOLSkich 

JEZiOR

ZSiAdłE MLEkO

kONSERwA

Miód SpAdZiOwy

ROgAL
ŚwiętOMARcińSki

OScypEk

kOMpOt
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Rozwiąż
krzyżówkę

 i odkryj prosty sposób 
na lepsze samopoczucie 

i uniknięcie wielu 
chorób!

1.  Żywność GMO to inaczej żywność modyfikowana …
2.  Człowiek chorujący na cukrzycę
3.  Substancje chemiczne konserwujące żywność i przedłużające jej 

czas do spożycia; mogą być szkodliwe dla zdrowia 
4.  Warzywa … – np. fasola, bób, groch, ciecierzyca, soczewica; 

zawierają bardzo dużo białka
5.  Ludzie, którzy nie jedzą mięsa ani żadnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego (jajek, mleka itp.)
6.  Uczulenie, np. na pyłki brzozy, orzechy, mleko, jajka 
7.  Substancje chemiczne stosowane w rolnictwie do zwalczania 

szkodników upraw
8.  … żywności – miejsca prowadzące zbiórki jedzenia na rzecz osób 

najuboższych lub niedożywionych
9.  Polska potrawa regionalna, podhalański twardy wędzony ser z mleka 

owczego
10.  Sposób wypoczynku na wsi, najczęściej w gospodarstwie domowym, 

oferujący regionalną kuchnię i rodzinną atmosferę
11.  Czerwone warzywo o cierpkim smaku, często używany przez nasze 

babcie do kompotów lub ciast 

hASłO

Odpowiedź: ZdROwA diEtA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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dopasuj
zwierzęta do  

ich pożywienia 
i zobacz, co w swoim 

jadłospisie ma 
krowa, wróbel, koala, 

wiewiórka i królik
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ekoCiekawostki 

Parszywa 
dwunastka  

owoców 
i warzyw

P estycydy to substancje stosowane głównie 
w rolnictwie do ochrony roślin uprawnych, 

odpowiedzialne za zwalczanie szkodników.

Specjaliści z amerykańskiej organizacji EWG 
(Enviromental Working Group) co roku publikują 
listę 12 najbardziej skażonych pestycydami 
warzyw i owoców. Ranking - nazywany brudną 
albo parszywą dwunastką - tworzony jest 
w oparciu o badania tysięcy próbek warzyw 
i owoców. Produkty z tej listy warto kupować 

w sklepach z ekologiczną żywnością bądź od 
zaprzyjaźnionego rolnika lub sadownika.

Na liście warzyw i owoców 
najbardziej skażonych 
pestycydami znalazły się:

JAbłkA

tRuSkAwki

wiNOgRONA

SELER

bRZOSkwiNiE

SZpiNAk
SłOdkA pApRykA

NEktARyNki OgóRki

pOMidORy cZEREŚNiOwE

gROSZEk ŚwiEŻy

ZiEMNiAki
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Jak oczyścić 
warzywa i owoce 
z pestycydów 
domowym 
sposobem?

Krok 1 
do miski wlewamy 1 litr wody 
i dodajemy do niego ok. pół 
szklanki octu (najlepiej winnego 
lub jabłkowego) lub 2-3 łyżki 
kwasku cytrynowego. Następnie 
wkładamy do wody owoce i warzywa 
i płuczemy je przez kilka minut. 
dochodzi wówczas do usunięcia 
bakterii z powierzchni owoców 
i warzyw.

Krok 2 
do drugiej miski wlewamy 1 litr 
wody i dodajemy do niej 1 czubatą 
łyżkę sody kuchennej. Następnie 
wkładamy wypłukane wcześniej 
w odczynie kwaśnym owoce 
i warzywa i płuczemy przez 
ok. 10 minut. woda po płukaniu 
powinna zmienić swój kolor 
i konsystencję – może stać się 
mętna lub przybrać żółtawą barwę, 
a na jej powierzchni może pojawić się 
tłusta substancja. wszystko zależy 
od tego, jakie pestycydy i w jakich 
ilościach zostały użyte. 

Krok 3 
dokładnie płuczemy warzywa 
i owoce pod bieżącą wodą.  KD

Źródła:
•  Majewska M., Parszywa 12 - warzywa i owoce najbardziej skażone 

pestycydami, www.poradnikzdrowie.pl
•  Dąbrowska-Górska B., „Brudna, parszywa” dwunastka PLUS i „czysta” 

piętnastka 2014 – warzywa i owoce najbardziej i najmniej skażone 
pestycydami, 2014, www.lunchblog.pl

Obok „brudnej dwunastki" 
specjaliści przygotowują 
też „czystą piętnastkę” 
– listę owoców i warzyw 
najmniej skażonych 
pestycydami. Są to: 

AwOkAdO

kukuRydZA

ANANAS

kApuStA

gROSZEk 
(MROŻONy)

cEbuLA

MANgO

PAPAjA

kiwi

bAkłAŻAN

gREJpFRut

kANtALupA

kALAFiOR

SłOdkiE ZiEMNiAki



Upcyklingowe
ekokubeczki na długopisy

W domu każdego z nas z pewnością znajdą się puste kubeczki 
po jogurcie, śmietanie czy kefirze. Zamiast wyrzucić je do kosza, 

można zagospodarować je w inny sposób, np. ładnie ozdobić 
i tym samym stworzyć miejsce na nasze szkolne przybory, 

które wyjęliśmy z plecaków na czas wakacji.

14
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prezentujemy propozycję doroty 
Zielińskiej-pytlowany z Muzeum 
papiernictwa, która specjalnie 
dla czytelników MiniLO&Aniela 
przygotowała upcyklingowe kubeczki, 
wykonane metodą decoupage.

1. Potrzebne materiały:

•  kubki po jogurtach 
•  pędzle
•  serwetki z wzorami 
•  nożyczki
•  lakier bezwonny
•  biała farba akrylowa
•  klej wikol
•  kubeczek do rozmieszania kleju 

z wodą
•  papierowa tacka lub kawałek tekturki



B)   Następnie malujemy cały kubek 
białą farbą akrylową, po wyschnięciu 
pierwszej warstwy nakładamy drugą.

C)  Po nałożeniu drugiej warstwy farby 
wycinamy wzór z serwetki, układamy 
motyw, jaki chcemy otrzymać na 
kubku. Z serwetki zdejmujemy 
warstwę z wzorem, resztę 
wyrzucamy.

D)  tak otrzymany wzór  
przykładamy do kubka,  
następnie delikatnie naklejamy za 
pomocą pędzla namoczonego w kleju 
(klej wikol rozcieńczamy małą ilością 
wody, następnie mieszamy). 

E)  Przyklejony wzór suszymy. Wolne miejsca między 
wzorami z serwetek można dodatkowo ozdobić 
kolorową farbą akrylową, w naszym przypadku 
wolne miejsca wypełniły się czerwonymi kropkami, 
całości dopełniła materiałowa kokardka.

F)  Po wysuszeniu kubek 
pokrywamy bezbarwnym, 
bezwonnym lakierem 
do drewna.

G)  tak ozdobione kubeczki 
napełniamy kredkami, 
długopisami, ołówkami. 
Gotowe. 

Życzymy  
ciekawych pomysłów  

i fajnej zabawy.

15
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2. Wykonanie
A)  Z kubka po jogurcie obcinamy 

górną część.

obcinanie kubka

przygotowanie 
wzoru

pokrywanie 
kubka farbą 
akrylową

naklejenie 
wzoru na kubek

malowanie  
– ozdabianie



KoLoRoWaNKa
 

Pokoloruj 
obrazek

i sprawdź, jak MiniLO 
i Aniela spędzili swoje 

wakacje nad wodą.

16
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Znajdź 
11 RóżNIC

pomiędzy 
obrazkami

Odpowiedź na stronie 26
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Origami – słońce
Techniką origami możemy z papieru wykonać niemal każde zwierzątko, 
ale nie tylko… W tym numerze przedstawimy, jak krok po kroku zrobić 

papierowe słońce.

1 2 3

5 6

7

4

Dla najmłodszych
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Slow food
– cóż to takiego?

Lato to czas wielu krótszych i dłuższych wyjazdów, podróży po Polsce 
i zagranicy. Niestety często, by dotrzeć w najpiękniejsze miejsca, 

konieczne jest przemierzenie dość długiej drogi. Dzieci spędzają ten czas, 
ze znudzeniem opierając się skronią o szybę, a przed oczami migają im 
jedynie mijane na autostradzie samochody. Najgorszą nudę w trakcie 

wielogodzinnej podróży potrafi jednak rozwiać jedna prosta rzecz 
– ukochana przez dzieci i dorosłych restauracja, w której można posilić 

się frytkami lub hamburgerem. Każdy z Was zapewne był kiedyś w takim 
miejscu. W końcu restauracje te znane są na całym świecie,  

a ludzie chętnie się w nich zatrzymują. Możemy tu zjeść przede wszystkim 
szybko, stąd podobne miejsca noszą nazwę fast foodów,  

co po angielsku oznacza „szybkie jedzenie”. 

J edzenie typu fast food nie jest wcale nowym 
wynalazkiem. Zarówno włoska pizza, jak 

i pochodzący z Bliskiego Wschodu kebab, są znane 
ludziom od około 300 lat. Hamburgery i hot dogi 
natomiast wcale nie powstały w Ameryce, tylko 
w Niemczech, około 150 lat temu. Hamburgery 
funkcjonowały początkowo po prostu jako 
kotlety, jednak rozpowszechniły się one w postaci 
wygodnych do zjedzenia na szybko kanapek. 
Pierwsza sieć restauracji fast food powstała 
w Stanach Zjednoczonych w 1916 roku.  
Pomysł ten okazał się na tyle udany, że około 
lat 40. biznes ten zaczął się bardzo gwałtownie 
rozwijać. Ludzie byli w ciągłym biegu, pracowali 
coraz intensywniej, stąd brakowało im czasu na 
przygotowywanie posiłków, dlatego fast foody 
wydawały się świetnym rozwiązaniem. Niestety, 
jedzenie tego typu nie jest zbyt zdrowe. Produkty 
często są bardzo tłuste, zawierają sztuczne dodatki 
smakowe, konserwanty i cukry, nie mają za to 
prawie żadnych witamin. Posiłki te nie dostarczają 
naszemu organizmowi ważnych składników 
odżywczych, pozwalają jedynie zapchać żołądek, 
dlatego nie powinno się ich spożywać regularnie.

Ekoedukacja
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Polskę fast foody zalały w latach 90. 
Gdzie żywiono się wcześniej, gdy ktoś chciał zjeść 
coś na mieście? W naszym kraju bardzo znane 
były przede wszystkim bary mleczne, gdzie można 
było posilić się  zupą, naleśnikami, plackami 
czy pierogami, a nieco rzadziej również daniami 
mięsnymi. tak właśnie wyglądają tradycyjne 
polskie potrawy. W naszym kraju nigdy nie było 
bowiem zwyczaju jedzenia dużych ilości mięsa 
czy tłustych potraw, posiłki zawsze opierały się 
na produktach mącznych, nabiale, ziemniakach, 
kaszach oraz rodzimych warzywach. Biesiady, przy 
których jadało się tłuste mięso, organizowano 
tylko z okazji świąt lub ważnych wydarzeń. tak 
czy inaczej, daniom tym daleko jest do mielonego 
kotleta włożonego do bułki i doprawionego 
keczupem.

Ekoedukacja

Dania typu slow food 
są nie tylko smaczne i zdrowe, ale 
także ekologiczne. Przygotowując 
potrawy z lokalnych produktów, 
unikamy transportu żywności. 
Żywność z innych krajów przewożona 
jest np. ciężarówkami, które 
zanieczyszczają atmosferę, dlatego 
najlepiej jest kupować polskie 
produkty.

Dzięki daniom typu  

slow food możemy stale 

poznawać nowe smaki 
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Pierwszą osobą, która zauważyła, że fast foody 
zastępują ludziom tradycyjne potrawy w wielu 
krajach, był Włoch Carlo Petrini. Mężczyźnie 
nie podobało się, że turyści przyjeżdżający do 
jego kraju zamiast skosztować miejscowych 
specjałów, coraz częściej zajadali się „śmieciowym 
jedzeniem”. Kroplą, która przelała czarę, było 
otwarcie restauracji fast food w zabytkowej 
części Rzymu. Petrini postanowił sprzeciwić się 
takiemu rozwojowi wydarzeń i założył organizację 
o przekornej nazwie „Slow Food”, co oznacza 

„powolne jedzenie”. Ludzie podchwycili ten pomysł, 
a stowarzyszenie bardzo szybko się rozwinęło 
w wielu krajach. Jego celem jest promowanie 
zdrowego odżywiania i zachowania tradycji 
związanych z jedzeniem. 

Dania typu slow food są przygotowywane 
z lokalnych, sezonowych produktów, w tradycyjny 
sposób. ten rodzaj kuchni odrzuca więc możliwość 
wykorzystania w potrawach składników, takich 
jak: truskawki ze szklarni, pomidory sprowadzane 
z Hiszpanii czy smażone frytki. Oczywiście, 
pamiętajmy, że w każdym kraju slow food  
wygląda inaczej. Np. w Zakopanem będzie to 
oscypek, a we Włoszech – pizza, która w Polsce 
kojarzy się z fast foodem! trzeba jednak wiedzieć, 
że prawdziwa włoska pizza niewiele ma wspólnego 
z taką, którą możemy w Polsce zamówić przez 

telefon. Włoska pizza ma cieniutkie ciasto, 
delikatny pomidorowy sos, świeże warzywa, 
a polewana jest nie sosem pomidorowym, lecz 
oliwą z oliwek.

Dzięki daniom typu slow food możemy stale 
poznawać nowe smaki. Czy zdajecie sobie sprawę, 
jak wiele jest w Polsce warzyw i owoców? to nie 
tylko ziemniaki, cebula i ogórki. Kto z Was jadł 
kiedyś topinambur? Ciecierzycę? Pasternak? 
Wszystkie te rośliny rosną w Polsce. Ale pójdźmy 
o krok dalej – czy próbowaliście kiedykolwiek 
herbaty z pokrzywy, konfitury z jarzębiny lub 
sałatki z mniszkiem lekarskim? tak, nawet chwasty 
potrafią być jadalne! Zanim jednak spróbujecie 
którejś z tych potraw, pamiętajcie, że rośliny należy 
zbierać poza miastem, z dala od dróg, a przede 
wszystkim z osobą dorosłą, która pomoże nam 
w rozpoznawaniu gatunków. Latem możemy  
także skorzystać z bardziej znanych owoców 
i warzyw. Jest to dobry moment, by zjeść np. 
świeże czereśnie, maliny, poziomki czy ogórki 
lub pomidory. Co sądzicie o naleśnikach z owocami 
na obiad? Brzmi pysznie!  JŻ

Źródła:
•  www.focus.pl/czlowiek/kiedy-powstaly-pierwsze-fast-foody-12628
•  www.wiecejnizzdrowie.pl/jak-szkodzi-nam-fast-food/
•  www.slowfood.pl
•  www.grazynagotuje.pl

Ekoedukacja
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Na pewno niejednokrotnie słyszałeś, jak rodzice mówili:  
„Nie jedz słodyczy! To niezdrowe. Popsują ci się zęby”. MiniLO i Aniela 

też dobrze znają te słowa, dlatego pewnego razu postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce i stworzyć prawdziwe słodkości, które można jeść bez obaw 

o swoje zdrowie. Może i Wy spróbujecie swoich sił w kuchni? 

Czy słodycze 
mogą być zdrowe? 

Ekoedukacja

Najzdrowsza  
czekolada na świecie

Czy wiesz, że kakao wcale nie jest 
szkodliwe? to cukier i inne składniki, które 
do czekolady dodają producenci, mogą źle 
wpływać na nasze zdrowie. Kakao ma dużo 
wartości odżywczych, jest m.in. cennym 
źródłem magnezu i spokojnie możemy je 
jeść. Kolejnym składnikiem czekolady jest 
przepyszny olej kokosowy, uznawany za jeden 
z najzdrowszych tłuszczów na świecie. O tym, 
jak wartościowy jest miód, chyba nie trzeba 
nikomu mówić… 

Składniki na jedną tabliczkę czekolady:
•  Dwie łyżki kakao
•  Jedna łyżka oleju kokosowego
•  Półtorej łyżki miodu
•  Składniki, które lubisz: owoce, rodzynki, 

orzechy… co tylko chcesz!

Składniki należy dokładnie wymieszać, 
a następnie przełożyć do formy (może to być 
talerzyk lub podłużna miseczka) wyłożonej 
folią. Całość wkładamy do zamrażarki, a po 
około 20 minutach czekolada jest gotowa do 
jedzenia! Jeżeli nie zjemy całej porcji na raz, 
to pozostałą część trzeba przechowywać 
w lodówce.



Owocowy placek

Świat nie kręci się wokół czekolady 
i czasem mamy ochotę na innego typu 
słodycze. W takiej chwili możemy pokusić 
się o upieczenie pysznego owocowego 
placka. Starajmy się kupować owocę ze 
sprawdzonych źródeł - dobrym rozwiązaniem 
będzie bazar lub targ, gdzie produkty są 
świeże i pochodzą z ekologicznych upraw. 
Jeśli mamy taką możliwość najzdrowszą 
i najsmaczniejszą opcją będą owoce zebrane 
prosto z naszego własnego ogródka.

Składniki:
•  450 g mąki (najlepiej pełnoziarnistej)
•  400 g ulubionych owoców
•  Siedem łyżek miodu
•  Dwie szklanki mleka
•  Dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki dokładnie mieszamy i wkładamy 
do formy, którą wcześniej należy 
posmarować odrobiną tłuszczu. Ciasto 
pieczemy w piekarniku w temperaturze 180° 
przez 35 min (tryb grzejący od góry i od dołu). 
Smacznego.

Migdałowe pralinki

A może macie chęć na pyszne, słodkie kulki? 
Zrobienie ich jest banalnie proste. Daktyle 
to słodkie i niezwykle zdrowe owoce, które 
dadzą nam mnóstwo energii. Zarówno 
migdały, jak i kokos są orzechami, dlatego 
każdy powinien wiedzieć, że są one bardzo 
pożywne. Jeżeli chcemy dodać do naszych 
pralin jeszcze trochę zdrowia, możemy 
dosypać chlorelli, czyli zielonego proszku 
pochodzącego z roślin, który zawiera między 
innymi bardzo cenną witaminę B12. Chlorella 
doda ponadto kulkom ciekawego zielonego 
koloru.

Składniki:
•  100 g suszonych daktyli
•  145 g migdałów bez skórki
•  Płaska łyżeczka chlorelli (według własnego 

uznania)
•  Garść wiórków kokosowych

Migdały moczymy przez noc, daktyle przez 
około 1-2 godziny. Gdy oba składniki są 
namoczone, dokładnie je mielimy i mieszamy 
z chlorellą. Z otrzymanej masy formujemy 
kulki, które obtaczamy w wiórkach 
kokosowych. Pralinki wkładamy do lodówki 
na około godziny, a potem cieszymy się ich 
cudownym smakiem.  JŻ

Źródła:
•  www.agamasmaka.pl/2015/11/praliny-z-chlorella.html
•  www.agamasmaka.pl/2016/04/weganska-tarta-gryczana-owocami-

lesnymi.html
•  www.puszka.pl/przepis/5922-raw_roco_choco.html
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Fot. Aga Kopczyńska
Źródło: www.agamasmaka.pl

Fot. Aga Kopczyńska
Źródło: www.agamasmaka.pl
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W ostatnim czasie można zauważyć, że dzieci jedzą coraz mniej owoców. 
Rzadko jemy je na śniadanie czy obiad, a do zaspokojenia głodu pomiędzy 

posiłkami zazwyczaj wybieramy kanapki lub, co gorsza, słodycze i inne niezdrowe 
„zapychacze”. Niektóre owoce mogą odstraszać nas ostrym smakiem, np. kiwi 
lub grejpfrut, inne, jak jabłka czy banany, mogą być dla nas zwyczajnie nudne, 
dlatego alternatywy szukamy w czekoladzie i chipsach. Zapracowani rodzice 

często zapominają o owocach w naszej diecie, a my sami się o nie nie upominamy. 
Może warto to zmienić? Zobaczcie, jak bardzo wartościowe są te produkty!

Dlaczego warto 
jeść owoce?

Ekoedukacja

M ają mnóstwo witamin, które są 
potrzebne do prawidłowej pracy 

naszego organizmu. Dużo witaminy C 
znajdziemy między innymi w cytrusach, 
czarnej porzeczce, a także skórkach jabłek 
i gruszek, dlatego najlepiej jest zjadać te 
owoce bez obierania. 

S kładają się w większości 
z wody, dlatego pomagają 

nawodnić i oczyścić nasz 
organizm. Najwięcej wody 
zawierają w sobie arbuzy, 
truskawki, grejpfruty i melony.

J eżeli jemy różnorodne 
owoce, to razem 

świetnie regulują one cały 
proces trawienia.



26

Ekoedukacja

Z awierają błonnik, który pęcznieje 
w naszych brzuchach i sprawia, 

że czujemy się bardziej najedzeni. 
Służy on do zapełnienia pustego żołądka, 
który domagałby się wciąż pożywienia, 
a dodatkowo pomaga w przemieszczaniu 
się jedzenia w naszych jelitach.

M ają cenne składniki zwane 
przeciwutleniaczami, które chronią 

nasz organizm przed szkodami, jakie 
wyrządza życie w pośpiechu: stres, krótki 
sen, niewłaściwe odżywianie.

Są pyszne! Nie jesteś przekonany do 
owoców? Możliwe, że powinieneś 

spróbować nowych gatunków lub zjadać 
je w innej formie. Poproś o pomoc 
rodziców i spróbujcie np. pokrojone owoce 
wrzucić do blendera, dodać trochę wody 
i zmiksować. Otrzymasz przepyszny 
koktajl, który na pewno pokochasz!

M ożna je wykorzystać praktycznie 
wszędzie. Starte jabłko dobrze 

uzupełni jogurt lub naleśniki, a sałatka 
owocowa jest świetnym pomysłem na 
drugie śniadanie. Czy to wszystko? 
Oczywiście, że nie. Owoce możemy zjeść 
nawet na obiad: surówka z marchewki 
i jabłka, ananas lub żurawina jako dodatek 
do dania głównego… a wiedzieliście, 
że istnieje coś takiego jak sałatka 
z pomarańczy i cebuli, a co więcej, jest ona 
smaczna? Spróbuj, a sam się  
przekonasz!  JŻ

Źródła:
•  Kwiatkowska E. 2010. Wpływ wykształcenia rodziców na częstotliwość 

spożywania warzyw i owoców przez ich dzieci, „Roczniki Państwowego 
Zakładu Higieny”. Nr 2. S. 179-182.

•  Szydłowska M. 2014. O pożytkach płynących z jedzenia owoców, 
„Encyklopedia domowych wyrobów”. Wydawnictwo SBM.

•  Wajszczyk B., Charzewska J., Chabros E., Rogalska-Niedźwiedź M., 
Chwojnowska Z., Fabiszewska J. 2008. Jakościowa ocena sposobu żywienia 
młodzieży w wieku pokwitania. „Problemy higieny i epidemiologii”.  
Nr 89 (1). S. 85-89.

•  www.poranapomidora.com
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PRzechowywanie żywności 
Co? Gdzie? Jak?

Odpowiednie przechowywanie żywności jest niezwykle ważne dla naszego 
zdrowia i bezpieczeństwa. Stosując się do kilku zasad, możemy lepiej 

zaplanować posiłki i uniknąć marnowania jedzenia, działając w ten sposób 
proekologicznie i oszczędzając pieniądze.

zwRacaj uwagę na daty 
i czytaj etykiety
Przestrzeganie dat przydatności do spożycia 
zamieszczonych na etykiecie produktu to podstawa 
naszego bezpieczeństwa – mamy wówczas 
pewność, że żaden produkt nam nie zaszkodzi.

Należy spożyć do…– tzw. termin przydatności do 
spożycia. Po upływie tej daty produkt spożywczy 
nie nadaje się do wykorzystania. takie określenie 

najczęściej towarzyszy najmniej trwałym 
produktom, takim jak: mięso, schłodzone potrawy 
gotowe do spożycia czy mleko.

Najlepiej spożyć przed… – tzw. data minimalnej 
trwałości, do której prawidłowo przechowywany 
produkt zachowuje swoje właściwości. Po upływie 
tego czasu produkt nadal może nadawać się do 
spożycia, jednak zmianie mogą ulec jego smak, 
zapach czy kolor. 

Ekoedukacja
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PoRządek 
W LodóWce

Jak odpowiednio poukładać 
i przechowywać żywność, by nie 
psuła się i była dłużej przydatna 

do spożycia? Sprawdźmy 
na przykładzie lodówki 
z zamrażarką na dole.

góRNA półkA 
W tym miejscu panuje zazwyczaj dość 
wysoka temperatura (ok. +7°C), która 
sprzyja rozwijaniu pożytecznych bakterii 
kwaszących – giną one, gdy jest zimno, 
a na ich miejsce namnażają się wówczas 
szkodliwe bakterie gnilne. W związku 
z tym zaleca się tu przechowywać 

mleko, kefiry czy jogurty. 
Umieszczamy tutaj również 

dżemy i powidła.
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ŚROdkOwE półki
Przechowujmy tu produkty o krótkiej trwałości, 
takie jak produkty mleczne (biały ser, twarożek, 
sery niedojrzewające) czy pokrojona wędlina. 
Można też umieszczać tutaj dania obiadowe, 
najlepiej szczelnie przykryte. temperatura wynosi 
tu ok. +4-7°C.

tuż nad dolnymi szufladami powinny znaleźć się 
takie produkty, jak surowe mięso czy ryby, gdyż 
panuje tu zazwyczaj najniższa temperatura (ok. 
+2°C). Pamiętajmy, by surowego mięsa nie myć 
przed włożeniem do lodówki, bo zwiększamy ilość 
wody, która sprzyja namnażaniu drobnoustrojów.

dOLNE SZuFLAdy
temperatura wynosi tu ok. +8-10°C i panuje 
wyższa wilgotność. to odpowiednie miejsce do 
przechowywania warzyw i owoców, przy czym 
mniej trwałe, np. maliny, truskawki, można 
przechowywać dzień lub dwa, a sałatę czy 
szczypiorek nawet kilka dni. Chłód dobrze znoszą 
też warzywa korzeniowe – buraki, marchew, 
pietruszka oraz owoce cytrusowe. Warzyw 
i owoców nie myjemy, gdyż są wówczas bardziej 
podatne na gnicie. Nie wolno ich też przechowywać 
w foliowych torebkach.

bOcZNE półki NA dRZwiAch LOdówki
Jako że panuje tu stosunkowo wysoka temperatura, 
umieszczamy w tym miejscu: keczup, majonez, 
chrzan, butelki z sosami, oleje roślinne, soki 
w kartonach oraz jajka (które mogą znajdować się 
w lodówce nawet do 3 tygodni). Pamiętajmy, że 
skorupka jajek pokryta jest warstwą ochronną 
nieprzepuszczającą drobnoustrojów, dlatego nie 
należy ich myć. temperatura wynosi tu ok. +10°C. 

czego nie tRzymać 
W LodóWce?
•  Produkty zbożowe, takie jak mąka, makaron, 

kasza czy płatki, przekładamy do specjalnych 
zamykanych pojemników, aby uniknąć 
namnożenia się w nich moli spożywczych, 
przechowując do czasu zgodnego z datą 
przydatności do spożycia.

•  Pieczywo najlepiej umieścić w drewnianym lub 
plastikowym chlebaku, owinięte w papierową 
torbę lub lnianą ściereczkę (w folii szybko 
pleśnieje).

•  Wyłożone na półmisek i przechowywane 
w temperaturze pokojowej powinny być też m.in. 
cebula i owoce egzotyczne.

•  Ziemniaki w lodówce zaczną rozkładać 
skrobię do cukrów prostych i staną się słodkie, 
a w piwnicy ogrzewanej – będą kiełkować.

•  Cukinia, przebywając poza lodówką, zachowuje 
więcej wartości odżywczych. 

•  Ogórki i pomidory szybciej ulegają zepsuciu 
w lodówce niż podczas przechowywania 
w temperaturze pokojowej. Umieszczone poza 
lodówką, będą miały również lepszy smak, 
a pomidory dojrzeją.

co możemy zamRozić?
•  Owoce i warzywa można przechowywać 

w zamrażalniku nawet przez cały rok. Wyjątkiem 
są warzywa kapustne, których struktura pod 
wpływem zbyt niskiej temperatury zostaje 
uszkodzona.

•  Nadmiar chleba możemy zamrozić, i w ten sposób 
przechowywać nawet kilka miesięcy – dzięki 
temu hamowane są procesy psucia, a walory 
smakowe zostają zachowane. Mrozić można 
także przetwory mączne, takie jak pierogi, pyzy, 
ciasta czy pizzę. W niektórych przypadkach 
zamrażać można też resztki dań z obiadów.

•  Dla bezpieczeństwa nie należy mrozić nabiału.
•  Należy pamiętać, że raz rozmrożonej potrawy 

absolutnie nie mrozimy ponownie – niska 
temperatura hamuje rozwój drobnoustrojów, 
ale zabija je tylko w 70%. Po rozmrożeniu reszta 
bakterii zaczyna się błyskawicznie mnożyć. 
Zamrażać powinno się zatem tylko to, co potem 
poddajemy obróbce termicznej, w której giną 
drobnoustroje.

kuPujmy Rozsądnie
Bardzo istotne jest rozsądne robienie zakupów. 
Świeże, szybko psujące się produkty warto 
kupować tylko z kilkudniowym zapasem. Suche 
zaś ekonomiczniej kupować w większych 
opakowaniach, a prawidłowo przechowywane 
mogą być przydatne nawet kilka miesięcy.
Prawidłowo przechowywana i kupowana 
w rozsądnych ilościach żywność spowoduje 
znacznie mniejsze jej straty. Pozwoli nam to nie 
tylko zaoszczędzić pieniądze, ale również dłużej 
cieszyć się smakiem ulubionych produktów.  KD

Źródła:
•  www.portal.abczdrowie.pl/zasady-przechowywania-zywnosci
•  www.mjakmama24.pl/dziecko/zywienie-dziecka/zasady-przechowywania-

zywnosci-poznaj-te-najwazniejsze,561_8299.html
•  www.mjakmama24.pl/dziecko/zywienie-dziecka/zeby-sie-nie-psulo,561_308.html
•  www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/prawidlowe-

przechowywanie-zywnosci-w-lodowce_33960.html
•  www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/najlepiej-spozyc-przed-i-

nalezy-spozyc-do-daty-waznosci-na-opakowaniac_41667.html
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SUperfood,
czyli żywność nadzwyczajna

Nie istnieje jedna lista superfood. Pod tym ogólnym hasłem kryją się 
różnorodne nieprzetworzone produkty, które powinny znaleźć się 

w dobrze zbilansowanej diecie: rośliny kapustne, jagody, grzyby, nasiona 
czy strączki. Zależnie od mody na liście superfood można znaleźć także 
żywieniowe ciekawostki, jak: algi, aloes, jagody goji czy quinoa. Jakie są 

cechy wspólne wszystkich tych produktów?

S uperfood to żywność, która w swoim 
składzie zawiera wyjątkowo cenne dla 

zdrowia składniki. Na miano superżywności 
zasłużyć mogą jedynie produkty naturalne, 
zawierające składniki o szczególnych 
własnościach potwierdzonych naukowo. 
Do takich składników należą m.in. witaminy, 
minerały czy kwasy tłuszczowe Omega 3. 

Bardzo ważną cechą superfood jest 
zawartość przeciwutleniaczy. Są to 
substancje, które zapobiegają lub 
zmniejszają szkody spowodowane przez 
utlenianie oraz neutralizują wolne rodniki, 
które powodują takie schorzenia, jak 
zapalenie stawów, uszkodzenie komórek 
nerwowych w mózgu, pogorszenie wzroku. 
Przeciwutleniacze to m.in. minerały,  
takie jak miedź, cynk, selen czy witaminy:  
A, C i E.

Wybór superżywności jest naprawdę  
szeroki i spośród tych wartościowych 
produktów każdy znajdzie coś dla 
siebie. Często nie jesteśmy świadomi, że 
tradycyjne produkty, spożywane w naszych 
rodzinach od lat, zaliczają się do superfood, 
dostarczając nam bezcennych dla zdrowia 
składników.

Polskie superfood
Superprodukty to nie tylko obco brzmiące jagody 
goji czy egzotyczne nasiona chia. Wyjątkowymi 
właściwościami mogą pochwalić się również 
produkty pochodzące z Polski. Warto zwrócić na 
nie uwagę – zazwyczaj są sporo tańsze i znacznie 
łatwiej dostępne. Cudze chwalicie – swego nie 
znacie!

kiszonki
Kiszenie warzyw pozwala zachować większość 
ich właściwości odżywczych. Co więcej, podczas 
procesu fermentacji wytwarzają się kolejne 
dobroczynne substancje, wzmacniające 
odporność i oczyszczające organizm z toksyn. 
Kwas mlekowy, który powstaje w trakcie 
fermentacji, ma dobroczynny wpływ na przewód 
pokarmowy. Kapusta obniża poziom cholesterolu 
we krwi i regeneruje organizm. Wzmacnia także 
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odporność, zawierając witaminę C oraz witaminy 
z grup B, K, A i E. Kapusta kiszona bogata jest też 

w związki manganu, cynku, wapnia, 
potasu, żelaza i siarki, które są 

niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

czosnek
Od zawsze uważany 
za roślinę o wielu 
leczniczych 
właściwościach. 
Przede wszystkim 

jest źródłem 
fitoncydów – substancji 

chroniących przed 
chorobami i szkodnikami. 

Fitoncydy są głównym 
związkiem leczącym schorzenia dróg 

oddechowych, wzmacniają odporność, mają 
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, będąc 
naturalną alternatywą dla antybiotyków. Czosnek 
przyspiesza wydzielanie żółci, usprawnia pracę 
jelit i tym samym zapobiega powstawaniu wzdęć. 
Zawiera witaminy z grupy B oraz witaminę C. 
Jest bogatym źródłem minerałów: siarki, żelaza, 
magnezu, miedzi, potasu i wapnia.

buraki
Burak, choć ubogi w witaminy, zawiera cenne 
minerały: potas, magnez, wapń, kwas foliowy 
i żelazo. Chcąc skorzystać w pełni z jego 
właściwości, najlepiej zjeść surówkę, bo minerały 
w nim zawarte rozpuszczają się w wodzie podczas 
gotowania. Buraki są także uznanym warzywem 
krwiotwórczym. Odkwaszają i oczyszczają 
organizm, przyspieszają przemianę materii, 
zwiększają odporność i wytrzymałość. 
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Składamy arkusz w harmonijkę.

Harmonijkę składamy w połowie długości
i sklejamy klejem do papieru stykające się 
powierzchnie.

Przyklejamy z obu stron za pomocą taśmy 
patyczek od lodów i obwiązujemy taśmą 
dolną część wachlarza.

Rozkładamy wachlarz.

Instrukcja składania wachlarzaInstrukcja składania wachlarza
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Jajka
Są źródłem pełnowartościowego białka, 
zawierającego wszystkie aminokwasy. to też 
bogate źródło kwasów omega-3 i omega-6, 
witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, kwasu 
pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, 
potasu, sodu, wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, 
cynku, selenu. W żółtku zawarty jest beta-karoten 
oraz luteina, chroniąca oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB, zapobiegająca 
zwyrodnieniu plamki żółtej i poprawiająca 
widzenie. Co ważne, jajka wcale nie mają tak 
dużo cholesterolu, jak przypuszczano. Ponadto, 
w ich żółtku jest nie tylko cholesterol, lecz 
także lecytyna, rozbijająca go na małe cząstki 
i zapobiegająca przyczepianiu się do ścian naczyń 
krwionośnych (przez co regulowany jest poziom 

cholesterolu we krwi). Jedno jajko (ok. 50 g) 
to tylko 75 kcal.

Miód i inne produkty pszczele
Miód, pierzga i propolis to 

produkty o niezwykłych 
właściwościach odżywczych 
i leczniczych. Są bogate 
w minerały, probiotyki, 
enzymy, antyoksydanty 
i inne dobroczynne 
substancje o działaniu 

antybakteryjnym, 
antywirusowym 

i przeciwgrzybiczym. Pierzga 
(pyłek kwiatowy zbierany przez 

pszczoły) jest bogatym źródłem 
łatwo przyswajalnego białka (25 

g/100 g), dostarcza wszystkich niezbędnych 
aminokwasów. Zawiera też witaminy z grupy B, C, 
E, karotenoidy, lecytynę. Propolis (tzw. kit pszczeli) 
wzmacnia odporność i działa jak antybiotyk. Wciąż 
jeszcze nie poznano wielu substancji znajdujących 
się w produktach pszczelich. Wiadomo, że różnią 
się one składem w zależności od tego, z jakich 
roślin są wytwarzane przez pszczoły.

Inne polskie  
superprodukty to m.in.

JARMuŻ

SIEMIę lNIANE

SOK Z BRZOZY

KASZA JAGLANA

DYNIA

ORZECH WŁOSKI

ŻuRAWINA

NATKA PIETRUSZKI 

Kontrowersje
Początkowo superfood były pozyskiwane 
z niezanieczyszczonych terenów, krótko 
przechowywane i spożywane jako świeże. Obecnie 
wzrost zapotrzebowania na produkty superfood 
powoduje, że coraz częściej produkowane są one 
na skalę wielkoprzemysłową w niekontrolowanych 
warunkach (tak dzieje się np. w Chinach). Na rynek 
trafia wówczas produkt gorszej jakości. 

Rosnąca popularność superżywności  
przyczynia się też do gwałtownego wzrostu jej 
cen. W rezultacie na zakup takiego produktu nie 
może pozwolić sobie biedna lokalna ludność, dla 
której od zawsze stanowił on podstawowe źródło 
pożywienia! tak stało się między innymi w Boliwii, 
która jest głównym producentem ziaren quinoa. 

Pamiętajmy też, że superfoods nie mają 
czarodziejskich zdolności, i nie zapewnią nam 
zdrowia, jeśli poza ich spożywaniem nie będziemy 
zachowywać dobrze zbilansowanej diety czy 
uprawiać sportu.  KD

Źródła:
•  Bem K., Superfoods – żywność nadzwyczajna!, 2014, www.hellozdrowie.pl
•  Ciastoch M., Co to jest superfood?, 2016, www.newsweek.pl
•  Superfood – lista 10 najlepszych, 2016, www.spirulina.pl
•  Hebda K., Super food czyli super jedzenie. Czy zawsze jest super?, 2014, 

klaudynahebda.pl
•  Superfood – 10 najlepszych produktów, www.slowlyveggie.pl
•  Nowicka A., Polskie superfoods – 9 produktów o niezwykłych wartościach 

odżywczych, www.poradnikzdrowie.pl
•  Zawadzka K., 5 polskich superfoods, www.werandacountry.pl
•  Kasprzyk M., Polacy nie gęsi, też swoje superfoods mają, 2015, culture.pl
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Szacuje się, że hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% światowych 
emisji gazów cieplarnianych* pochodzących z działalności człowieka,  

czyli emituje ich więcej niż np. transport (14% globalnych emisji). 
Krowa, która daje 25 litrów mleka, wytwarza dziennie  

od 100 do 500 litrów metanu (!), a pamiętajmy, że metan wpływa  
na zmiany klimatu z ok. 23-krotnie większą szkodliwością niż dwutlenek 

węgla. Warto być świadomym, jak niszcząca dla środowiska 
jest przemysłowa produkcja mięsa, mleka czy jajek.

BYDŁO OCIEPLA NAM KLIMAT
Ocenia się, że wyprodukowanie 1 kg wołowiny  
prowadzi do większej emisji gazów cieplarnianych, 
niż wytwarza samochód podczas nieprzerwanej 
jazdy przez dwie godziny czy wyprodukowanie 
wystarczającej ilości energii, aby 100-watowa 
żarówka paliła się przez około 20 dni! Największym 
źródłem emisji gazów cieplarnianych z produkcyjnej 
hodowli zwierząt są ich procesy trawienne 
i wydalnicze. Oznacza to, że prawdopodobnie 
jedyną skuteczną metodą zmniejszenia emisji 
pochodzącej z produkcji zwierzęcej jest po 

prostu ograniczenie hodowli. Niestety, kłóci 
się to z szacunkami FAO (Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), która 
przewiduje, że do roku 2050 globalna konsumpcja 
mięsa i mleka się podwoi.

Ekoedukacja

Produkcja zwierzęca 
a środowisko naturalne

Spożycie 1 kg:

drobiu – 6,9 kg co2

wieprzowiny – 11,9 kg co2

 wołowiny – 27 kg co2

* wg umownego wskaźnika emisji wyrażonego w CO2



34

Poważnym problemem pozostaje też emisja 
amoniaku i podtlenku azotu. Zanieczyszczają one 
powietrze, glebę i wodę, a także przyczyniają się 
do powstawania kwaśnych deszczów, eutrofizacji, 
czyli zarastania wód i uszkadzania warstwy 
ozonowej. Produkcja nawozów mineralnych 
wymaga wielkich nakładów energii (pochodzącej 
głównie z paliw kopalnych), co skutkuje emisją 
szkodliwych gazów pochodzących ze spalania 
oraz zużywaniem zasobów naturalnych. 
Obciążeniem dla środowiska jest też pozostałość 
po hodowli, jaką jest gnojowica. Przez spływanie 
i wypłukiwanie przedostaje się do gleby oraz wód 
powierzchniowych i gruntowych, przez co stanowi 
istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
Uciążliwa jest też emisja odorów, mogąca 
wywoływać choroby układu oddechowego czy 
infekcje skórne. 
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TO SIĘ PO PROSTU NIE OPŁACA
Produkcja mięsa jest z wielu powodów 
nieekonomiczna, zużywając istotną część 
światowych zasobów. trudno w to uwierzyć, ale 
szacuje się, że gdybyśmy uprawy pod pasze dla 
zwierząt przeznaczyli bezpośrednio na pożywienie 
dla ludzi, problem głodu na świecie zostałby 
rozwiązany! Warto wspomnieć, że produkcja 
mięsa związana jest również z ogromnym 
wykorzystywaniem wody, w tej chwili odpowiada 
za zużycie aż 8% jej ogólnych zasobów na świecie! 
Aby wyprodukować zaledwie kilogram wołowiny, 
trzeba zużyć od 5 do 10 tysięcy litrów wody. 

KROWA NA ANTYBIOTYKACH
Amerykański Związek Zaangażowanych 
Naukowców (UCS) szacuje, że ilość 
antybiotyków podana w 2001 roku 
amerykańskiemu bydłu, świniom i drobiowi 
w celach zapobiegawczych stanowiła 70% 
całkowitego zużycia antybiotyków i była osiem 
razy większa niż ta używana w medycynie 
ludzkiej! Co niepokojące, duża część lekarstw 
nie jest trawiona przez zwierzęta i wraz z ich 
odchodami trafia do gleby czy zbiorników 
wodnych, zanieczyszczając tym samym 
nasze otoczenie. Natomiast strawioną część 
antybiotyków spożywamy my, wraz z mięsem 
pochodzącym z takich hodowli. trzeba być 
świadomym, że wykorzystywanie tak dużej 
ilości różnych środków bakteriobójczych 
powoduje uodpornienie się na nie szczepów 
bakterii i może doprowadzić do sytuacji 
przenoszenia chorób zwierzęcych na ludzi. 
Stało się tak m.in. w przypadku wirusa ptasiej 
grypy czy tzw. choroby wściekłych krów.

Warto być świadomym, że decyzje dietetyczne 
mogą wpływać na nasz indywidualny „odcisk 
stopy” (tzw. ślad węglowy) w bilansie węglowym 
równie znacząco jak wybór środka transportu. 
Produkcja mięsa i produktów mlecznych znacznie 
mniej efektywnie wykorzystuje energię i ma 
potencjalnie większy wpływ na globalne ocieplenie 
w porównaniu z produktami roślinnymi. 
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Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów 
cieplarnianych (takich jak dwutlenek węgla, metan, 
podtlenek azotu), wywołanych bezpośrednio lub pośrednio 
przez daną osobę, organizację czy produkt. Jego jednostką 
jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla – na przykład tona 
metanu odpowiada 25 tonom CO2.

BYŁ LAS, JEST PUSTYNIA
Obecnie uprawy paszowe zajmują jedną trzecią 
wszystkich gruntów ornych na świecie. Ziemia 
pod pastwiska i uprawy paszowe to w większości 
tereny, które ogołocono z lasów, prowadząc do 
deforestacji (czyli zaniku lasów). Ich wycinka 
powoduje zanik bioróżnorodności – niszczone są 
rośliny i siedliska wielu gatunków zwierząt. Utrata 
dużej powierzchni leśnej prowadzi w konsekwencji 
do wzrostu emisji dwutlenku węgla. Efekt ten, 
w połączeniu z nadmierną produkcją zwierzęcą 
i wzmożoną emisją metanu, będzie zaostrzać 
szkody dla środowiska związane z globalnym 
ociepleniem, takie jak coraz częstsze susze, 
powodzie, huragany czy klęski nieurodzaju.
Nadmierne użytkowanie gruntów ornych 
prowadzi do utraty materii organicznej w glebie, 
skutkując jej jałowieniem i erozją. Intensywne 
wykorzystanie pastwisk może prowadzić do 
pustynnienia terenu, będącego współcześnie 
jednym z najpoważniejszych światowych wyzwań 
ekologicznych. Problem pustynnienia uderza 
często w najbiedniejszych, prowadząc do klęski 
głodu na tych obszarach. Susze i zmniejszone 
zbiory powodują wzrost cen zbóż. Już niedługo 
ludzie staną przed nie lada dylematem, gdy 
zapotrzebowanie na uprawy paszowe będzie 
rywalizowało z zapotrzebowaniem na grunty 
i wodę do innych celów, takich jak produkcja 
biopaliw, leśnictwo czy uprawy roślin 
przeznaczonych do spożycia przez człowieka.

Niestety, z przytoczonych powyżej argumentów 
wyłania się bardzo niepokojący obraz. Hodowla 
przemysłowa zwierząt jest dobitnym przykładem 
marnowania zasobów, a także niszczenia 
środowiska naturalnego poprzez nastawienie 
na jak największy zysk. Podczas gdy 
najskuteczniejszą metodą walki z negatywnym 
oddziaływaniem hodowli na środowisko wydaje się 
jej ograniczenie, to według szacunków naukowców 
zapotrzebowanie na mięso w ciągu najbliższych lat 
jeszcze się podwoi! Warto pamiętać o tym, na co 
my sami mamy bezpośredni wpływ – dieta 
ograniczająca spożycie mięsa wpływa na 
zmniejszenie naszego „śladu węglowego”. Należy 
jednak być świadomym, że składniki odżywcze 
zawarte w mięsie i niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania powinny być wówczas 
dostarczane przez inne wartościowe produkty, 
a każdą radykalną zmianę diety należy konsultować 
z lekarzem.  KD
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•  Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych,  
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Lśniące futerko, błyszczące oczka oraz mnóstwo energii do zabawy i pieszczot 
– brzmi jak opis idealnego zwierzaka domowego. A jeśli ten pupil przy okazji 

niszczy meble, dokucza psu i zdarza mu się ugryźć właściciela w palec?  
Czy warto wziąć do domu fretkę?

Mali domownicy
Fretka 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA FRETKA?
Fretka domowa prawdopodobnie wywodzi się 
od europejskiego tchórza. Należy do rodziny 
łasicowatych i jest spokrewniona z norkami, 
gronostajami, borsukami, łasicami, skunksami 
czy wydrami.  Należy pamiętać, że fretka jest 
zwierzęciem drapieżnym.

PIERWSZE CHWILE FRETKI 
W NASZYM DOMU
Po przyniesieniu do domu tej 
małej puchatej kulki, przede 
wszystkim musimy pozwolić 
jej na zapoznanie się z nowym 
otoczeniem – z mieszkaniem, 
jej klatką, a także (odpowiednio 
uświadomionymi) domownikami. 
Początkowo dobrze jest 
pozwolić fretce na zupełną 
swobodę i do niczego jej 
nie zmuszać. Pozwólmy 
jej w spokoju zapoznać się 
z nowym środowiskiem, aby 
poczuła się bezpiecznie. 

Fretkę należy uważnie obserwować. Zdrowa 
fretka będzie ciekawa i ruchliwa. Gdy jednak 
zaobserwujemy, że cała przylega do podłogi, 
rozpłaszcza się na niej ze smutnym wzrokiem, 
a do tego brak jej apetytu, to sygnał, by zabrać 
ją do weterynarza. Nie panikujmy, gdy fretka 
zasypia i nie reaguje na wołanie czy szturchanie, 
a przy podniesieniu bezwładnie leży w naszych 
rękach. to po prostu „fretkowy sen”, który 
oznacza, że zwierzak czuje się bezpiecznie i ma do 
domowników zaufanie. 

Fretka może za nami tęsknić. Musimy ją wtedy 
pocieszyć głaskaniem i podsuwaniem smakołyków. 
Oswajajmy fretkę z nami, drapiąc ją po głowie 
między uszami (co uwielbia), głaszcząc i urządzając 
zabawy z wykorzystaniem maskotek i piłek. 
Stęsknioną fretkę możemy brać na ręce lub na 
kolana, a gdy będzie chciała zejść, pozwólmy jej na to.

Należy pamiętać, że każda fretka ma inny 
charakter i zwyczaje, przez co wymaga od 
właściciela innego podejścia i postępowania.
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GDZIE ZAMIESZKA  
NASZA FRETKA?
Dla bezpieczeństwa fretki powinny 
mieszkać w obszernych, wielopiętrowych 
klatkach, specjalnie dla nich przeznaczonych 
i odpowiednio wyposażonych, z których 
wychodzić mogą jedynie pod kontrolą 
właściciela. Klatka powinna posiadać 
solidne zabezpieczenia, ponieważ niektóre 
fretki są w stanie otwierać drzwiczki. 
W klatce umieścić należy kuwetę 
wypełnioną żwirkiem, hamaki, domki oraz 
szmatki (najlepiej z polaru), w których fretka 
będzie mogła się zakopywać.

CO JADA FRETKA?
Fretki wymagają diety bogatej w białko i tłuszcze. 
W ich jadłospisie powinno znaleźć się surowe 
mięso, podawane do 3 razy dziennie, według 
indywidualnych potrzeb naszego pupila. 

Polecane mięsa to: wołowina, indyk, kurczak, 
cielęcina, baranina, konina, królik, gęś. Fretkom 
nie podajemy natomiast wieprzowiny! Warto 
pamiętać, że zwierzaki te bardzo lubią wynosić 
i chować po kątach kawałki mięsa, które może ulec 
zepsuciu, dlatego należy regularnie sprzątać ich 
klatkę. Uzupełnienie diety mogą stanowić dobrej 
jakości suche karmy, przeznaczone specjalnie 
dla fretek. Spośród ryb podajemy fretkom tylko 
morskie. W jadłospisie fretki nie powinny znaleźć 
się produkty mleczne, ponieważ te gryzonie 
nie przyswajają laktozy. Warzywa, takie, jak 

marchewka, ogórek, papryka, a także owoce 
(np. truskawki, winogrona, kiwi, jabłka, gruszki – 
zawsze bez pestek!) podajemy w małych ilościach 
jako smakołyki.

Zwierzę powinno mieć oczywiście stały dostęp do 
świeżej wody. Fretki bardzo szybko ulegają bowiem 
odwodnieniu.

Fretkom szkodzą m.in. takie produkty, jak: 
czekolada, przyprawione i solone potrawy, cebula, 
warzywa kapustne, herbata, kawa, alkohol, 
lekarstwa, psia karma, cytrusy.

PIELĘGNACJA
•  Fretkę kąpiemy tylko, gdy zajdzie taka 

konieczność, używając specjalnych szamponów 
przeznaczonych dla fretek. Kąpiel nie zniweluje 
jednak specyficznego zapachu zwierzaka.

•  Pazurki należy skracać co tydzień lub co 2 
tygodnie, według indywidualnych potrzeb.

•  Uszy należy regularnie sprawdzać, a raz 
w miesiącu można je wyczyścić specjalnym 
preparatem.

•  U fretek często dochodzi do odkładania 
się kamienia nazębnego – aby temu 
zapobiec, można stosować 
specjalne preparaty, np. 
pasty. Jeśli kamień już 
się pojawił, należy go 
usunąć u lekarza 
weterynarii.
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•  Fretki to bardzo czyste zwierzaki, które myjąc 
się, połykają włosy. Zbijają się one w kule 
i zamykają światło jelit. Dlatego też powinno 
się systematycznie podawać fretce pastę 
odkłaczającą (którą zresztą uwielbiają).

•  Odrobaczanie wykonujemy minimum raz 
w roku, stosując preparaty typu spot-on. Fretki 
wychodzące lub mające kontakt z innymi 
zwierzętami odrobaczać należy częściej  
(3-4 razy w roku).

•  Fretki należy corocznie szczepić przeciwko 
wściekliźnie oraz nosówce, która jest dla nich 
chorobą śmiertelną. 

UROCZE ZWIERZĄTKO Z TRUDNYM 
CHARAKTEREM
Fretki to bardzo inteligentne zwierzątka domowe. 
Jeśli poświęci się im odpowiednio dużo czasu, 
można je nauczyć kilku sztuczek, takich jak 
przychodzenie na zawołanie czy przynoszenie 
różnych rzeczy. Są one jednak bardzo żywiołowe, 
przez co często psocą. Fretka ma trudny, 
kapryśny charakter. Wymaga bardzo wiele uwagi 

i cierpliwości ze strony właściciela. Nie zaleca 
się kupowania fretki małym dzieciom poniżej 10. 
roku życia. Zwierzę to ma bowiem wybuchowy 
temperament, lubi drapać i podgryzać ostrymi 
ząbkami. Proces wychowania fretki warto 
rozpocząć jak najwcześniej. 

Fretki cechuje duży indywidualizm - trudno jest je 
do czegoś zmusić lub zakazać. Potrzebna jest spora 
cierpliwość, a karcenie czy użycie siły jest zakazane. 
Gdy zwierzak straci zaufanie do właściciela, 
bardzo trudno jest je odzyskać. Fretka będzie 
przez długi czas gryźć rękę, która ją skrzywdziła. 
Nie wykonujmy nagłych, szybkich ruchów, 
jeśli nie chcemy zobaczyć wystraszonej fretki 
uciekającej pod łóżko lub szafkę. Nie pozwalajmy 
na drapanie czy gryzienie przedmiotów – bez 
krzyków i karcenia, ze słowami „nie” czy „nie wolno” 
delikatnie przestawiajmy ją w inne miejsce i przez 
chwilkę zajmijmy ją głaskaniem czy zabawką. 
Zazwyczaj sprawia to, że fretka zapomina, co 
robiła wcześniej i zajmuje się czymś innym. Kiedy 
jednak nasz zwierzak jest uparty, musimy wykazać 
się anielską cierpliwością i powtarzać manewr 

odwrócenia uwagi do skutku.

Ekoedukacja

Fretkowe ciekawostki

•  Na fretki nie należy krzyczeć – boją 
się wysokich i głośnych dźwięków. 
krzyk może spowodować, że nasza 
fretka będzie się nas bać.

•  do fretki możemy wołać po 
imieniu – nauczy się go już w ciągu 
dwóch tygodni. Na dźwięk swojego 
imienia będzie do nas przybiegać, 
zwłaszcza jeżeli będzie kojarzyć 
wołanie z poczęstowaniem jakimś 
smakołykiem.

•  Jeśli chcemy podróżować po 
krajach unii Europejskiej z fretką, 
zwierzątku musimy wyrobić 
paszport, powinno być zaczipowane 
oraz zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie.
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Fretki to ruchliwe stworzenia, dlatego potrzebują 
dużej przestrzeni do zabaw i odpowiedniej 
ilości ruchu. Można wyprowadzać je na spacery, 
wyposażając w szelki i długą smycz. Fretki są 
bardzo ciekawskie, więc zabezpieczmy cenne 
rzeczy, które mogłyby potraktować jako zabawki. 
Jeśli fretka nie rozładuje swojej energii podczas 
zabaw, będzie niszczyć różne przedmioty, np. 
meble. Figlarny charakter sprawia, że fretka 
niemal zawsze jest skora do psot i zabawy. 
Uwielbia piszczące zabawki, piłki, jeżdżące myszki 
i przedmioty na sznurku. tego typu akcesoria 
dla zwierząt często przeznaczone są specjalnie 
dla fretek. Nie wszyscy są świadomi, że fretka 
wytwarza dość silny, piżmowy zapach, którego 
nie można się pozbyć. Jednak, jak przekonują 
właściciele tych zwierząt, z czasem można się do 
niego przyzwyczaić.

Fretki są zwierzakami bardzo energicznymi, 
przywiązanymi do swoich opiekunów, jednak 
wymagają przy tym ogromnej cierpliwości 
i zainteresowania ze strony człowieka. Decyzję 
o podjęciu hodowli fretki należy poważnie 
przemyśleć. Pomimo niepozornego wyglądu, 
zwierzak ma duży temperament i wymagać będzie 
od nas specjalnej opieki.   KD

Źródła:
•  Fretka i inni domownicy, www. hodowla-muszu.cba.pl
•  Jarosław Zajączkowski, Lekarz weterynarii radzi: Fretka podszyta tchórzem, 2012, 

Naszemiasto.pl
•  Fretka a pierwsze chwile w domu, www.ferretta.pl/fretka/codziennosc/pierwsze-

chwile/
•  Natalia Sadlik, Fretka, hodowla i utrzymanie, www.medicovet.pl

JAK FRETKA WSPÓŁPRACUJE 
Z INNYMI ZWIERZĘTAMI?

Fretka i pies:
Stosunki między fretką a psem zależą w dużej 
mierze od charakteru psa. Pies jest zwierzęciem 
bardziej inteligentnym, dlatego można go łatwiej 

„wychować” i nauczyć odpowiedniego zachowania 
względem fretki. Ważne też, aby pies nie miał 
silnego instynktu łowieckiego i nie należał do 
rasy zaliczanej do agresywnych. towarzystwo 
fretki, jako zwierzęcia energicznego i dość 
złośliwego, może zmęczyć psa w podeszłym 
wieku. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem 
hodowla fretki z młodym szczeniakiem łagodnej 
rasy, który szybko się uczy i będzie tolerował 
takie zachowania fretki, jak np. gryzienie.

Fretka i kot:
Fretka będzie próbowała zdominować kota, 
oczywiście bez powodzenia. Zdenerwowany kot 
łatwo uniknie niechcianego towarzystwa, 

wskakując w niedostępne dla fretki miejsce. Po 
początkowych starciach (wzajemne podkradanie 
jedzenia czy polowanie na koci ogon), ich stosunki 
powinny ulec poprawie, aż po stopień zażyłości 
obejmujący wspólne zabawy, wzajemne mycie 
i spanie w jednym legowisku.

Fretka i gryzonie oraz ptaki:
Niestety, ale fretka, jako drapieżnik, stanowi 
dla ptaków i gryzoni ogromne zagrożenie. Przy 
pierwszej możliwej okazji zapoluje na papugę i ją 
udusi, a mysz może zjeść na śniadanie.

Fretka i mieszkańcy akwarium lub terrarium:
Gdy do domu zawita fretka, akwarium musi 
zostać dobrze zabezpieczone. Wprawdzie fretka 
raczej w nim nie utonie, jednak pająk bądź ryby 
mogą przypadkowo stać się jej przekąską. Woda 
w akwariach zawiera poza tym substancje 
chemiczne, mogące wywołać u fretki zatrucie. 
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Czarna magia,
CZYLi eNeRGia Z RoPY NaFtoweJ

Historia jednego surowca cz. 10

Gdy ktoś poprosi nas o wymienienie znanych nam surowców,  
w pierwszej chwili myślimy o papierze, szkle, plastiku… rzadko jednak 

pamiętamy o wydobywanej z wnętrza ziemi ropie naftowej. Nie widzimy  
jej przecież na co dzień, ewentualnie słyszymy czasem o protestach 
ekologów przeciwko odwiertom na terenie Arktyki. Dlaczego ropa 

nazywana jest czarnym złotem i czy właściwie jest nam ona potrzebna?

Czym tak właściwie 
jest ropa naftowa? 
Jest to mieszanina około 3000 węglowodorów, 
czyli związków organicznych. Jednocześnie jest 
jedynym paliwem naturalnie występującym 
w formie ciekłej. tak naprawdę, po dziś dzień 
nie ma pewności co do pochodzenia ropy 
i wciąż skrywa ona przed nami wiele tajemnic. 
Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że 
powstała z obumarłych szczątków roślin, które 

ukryte przez miliony lat pod skałami, 
uległy wielu skomplikowanym 

przekształceniom chemicznym.

Wbrew pozorom, ropa 
była znana ludziom od 
zamierzchłych czasów. Już 
Babilończycy korzystali 
z naturalnie wyciekającej 
w niektórych miejscach 
ciemnej substancji, a trzeba 

przyznać, że miała ona 
rozmaite zastosowania. 

Używano jej na przykład 
do uszczelnienia łodzi, czego 

najsłynniejszym przykładem 
jest arka Noego! Ropa była również 

wykorzystywana do impregnacji ubrań, produkcji 
leków, np. na anginę czy reumatyzm, pokrywano 
nią także powierzchnie dróg. tak wyglądało 
zastosowanie ropy naftowej przez wiele, wiele lat.

Przełom nastąpił dopiero w połowie XIX wieku. 
W tej dziedzinie Polacy mogą być z siebie 
bardzo dumni, ponieważ to właśnie jeden 

z naszych rodaków w dużej mierze przyczynił 
się do rozwoju przemysłu naftowego. Około 
roku 1850 w okolicach miejscowości Gorlice 
(woj. małopolskie) książę Stanisław Jabłonowski 
wybudował fabrykę asfaltu, do którego produkcji 
pobierano ropę z pobliskiej studni. Zakład był dość 
mały i nie różnił się szczególnie od podobnych 
fabryk w innych krajach. Prawdziwą sensację 
wywołał jednak Ignacy Łukasiewicz – młody 
pomocnik aptekarski, który niewiele wcześniej 
przeprowadził się ze Lwowa. Mężczyzna na 
zapleczu apteki badał właściwości ropy, w efekcie 
czego opracował nieznaną do tej pory metodę 
destylacji. technika ta polegała na rozdzielaniu 
poszczególnych składników ropy poprzez 
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stopniowe podgrzewanie i odparowywanie 
poszczególnych frakcji. Dzięki swojemu odkryciu 
Łukasiewiczowi udało się stworzyć pierwszą 
lampę naftową, która pod postacią ulicznej latarni 
zapłonęła w Gorlicach. Po tym sukcesie mężczyzna 
otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy 
naftowej. Znana ze swojej wysokiej jakości polska 
nafta oświetleniowa wykorzystywana była między 
innymi w Wiedniu, w Pradze czy w Budapeszcie.

Odkrycie Łukasiewicza zachęciło do 
przeprowadzenia licznych badań naukowców 
z całego świata. Zaczęto wydobywać ropę m.in. 
w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, później 
odnaleziono jej złoża także w innych krajach. 
Stosunkowo szybko odkryto, że otrzymana 
w procesie destylacji benzyna może posłużyć 
do napędzania pojazdów. Już w 1885 roku 
w Niemczech wyprodukowano pierwszy 
samochód z silnikiem benzynowym, a zaledwie 
22 lata później rozpoczęto masową produkcję 
kultowego Forda t. Do dziś ropa naftowa 
wykorzystywana jest głównie w dziedzinach 
związanych z transportem – przeważającą 
większość tego surowca stosuje się do produkcji 
paliwa samochodowego i lotniczego oraz asfaltu.

Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez ropy 
naftowej. Jest ona nieustannie pobierana z wnętrza 
Ziemi, a największe jej złoża znajdują się na 
terenach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, 
Iran, Irak) oraz w Wenezueli. Średnie zużycie ropy 
na świecie to około 90 milionów baryłek, czyli 
ponad 14 miliardów litrów w ciągu jednego dnia! 
Aż trudno sobie wyobrazić, jak ogromne muszą być 
złoża tego surowca, skoro wciąż się one nie 
wyczerpały. Nie trzeba jednak z pewnością nikogo 
przekonywać, że zasoby te w pewnym momencie 
się skończą, co niewątpliwie będzie poważnym 
problemem dla całego społeczeństwa. 
Na szczęście już teraz możemy spotkać na ulicach 
samochody zasilane energią elektryczną, 
do których eksploatacji ropa naftowa nie jest 
potrzebna. Co w takim razie możemy zrobić, 
by ograniczać zużycie ropy? Przede wszystkim 
w miarę możliwości jak najmniej korzystać 
z samochodu, który w przeliczeniu na jednego 
pasażera potrzebuje znacznie większej ilości paliwa 
niż np. autobus. Zdecydowanie polecamy 
wszystkim podróże komunikacją miejską, 
a w związku z piękną pogodą panującą obecnie na 
dworze – korzystanie z rowerów oraz regularne 
spacery. te dwa ostatnie „środki lokomocji” nie 
potrzebują benzyny, złoża ropy naftowej mogą 
więc odetchnąć z ulgą. A co ważne, w ten sposób 
dbamy nie tylko o środowisko, ale także o nasze 
zdrowie!  JŻ
Źródła:
•  Kordylewski W., Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
•  Buhi E., Skarb gorlickiej ziemi. Ocalić od zapomnienia, 

urząd miejski w Gorlicach, 2002.
•  Soliński J., Światowe rezerwy surowców energetycznych, „Energetyka”, luty 2008.

Ekoedukacja

w zależności od temperatury wrzenia z ropy 
naftowej można wydzielić różne frakcje:
•  80-140°C – benzyna lekka (rozpuszczalnik)
•  140-180°C – benzyna ciężka (paliwo)
•  180-250°C – nafta
•  250-500°C – oleje (np. opałowy)
•  Powyżej 500°C – asfalt
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Woda drąży skałę
– oPowieść o kRasie i juRze 

kRakowsko–częstochowskiej

Pewnie niejeden raz słyszeliście to powiedzenie, które doskonale 
obrazuje, że poprzez cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu 

można dokonać rzeczy bardzo trudnych lub nawet prawie 
niemożliwych. Kto z Was pomyślałby, że woda może zniszczyć 

skałę? Właśnie tak działa proces krasowienia, w którym to woda 
rozpuszcza skałę i w ten sposób tworzy jedyne w swoim rodzaju 

formy krasowe.

N azwa „kras” wywodzi się od chorwackiego 
słowa „krš”, co znaczy – kamień, skała. 

Pochodzi od Płaskowyżu Kras w Słowenii, 
zbudowanego z silnie spękanych, białych wapieni, 
na których rozwinęły się zjawiska i formy krasowe.

Proces krasowienia występuje w skałach 
podatnych na rozpuszczanie. takimi skałami są 
skały osadowe węglanowe: wapienie, margle, 
dolomity, anhydryty czy sole. Proces ten zachodzi 
dzięki rozpuszczonemu w wodzie dwutlenkowi 
węgla (CO�) – w ten sposób tworzy się kwas 
węglowy, który wchodzi w reakcję z minerałami 
budującymi skały węglanowe. W wyniku tego 
połączenia powstają wodorowęglany – nowe, 
znacznie lepiej rozpuszczalne w wodzie związki.

Ekoedukacja

Pojęcie krasu można 
wytłumaczyć na trzy sposoby: 

kRAS – proces rozpuszczania skał przez wody 
powierzchniowe i podziemne, zawierające CO2

kRAS – powierzchniowe i podziemne formy 
powstałe na skutek procesu krasowienia

kRAS – obszar, na którym zachodzą 
i występują procesy i formy krasowe
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Jura Krakowsko-Częstochowska
Jest to obszar w naszym kraju, na którym 
występują urozmaicone formy krasowe. Jura 
oferuje mnóstwo atrakcji turystycznych, idealnych 
na weekendowy wyjazd za miasto. Na wyżynie 
znajduje się Ojcowski Park Narodowy – najmniejszy 
spośród parków, ale urzekający wszystkim, co 
jest charakterystyczne dla całej Jury – ostańcami, 
jaskiniami oraz skałkami. Na pewno każdy niejeden 
raz słyszał o Bramie Krakowskiej czy Maczudze 
Herkulesa, ale czy każdy wie, co to takiego? 
Pierwsza z nich to olbrzymi ostaniec w kształcie 
bramy, położony w malowniczej dolinie rzeki 
Prądnik, w Ojcowskim Parku Narodowym. Druga 
natomiast jest najpopularniejszym utworem 
naturalnym, ukształtowanym na tym terenie. 

Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
odnotowano występowanie aż 850 jaskiń! 
Najbardziej znaną jaskinią jest Grota Łokietka 
w Ojcowie, natomiast w Jaskini Ciemnej, jak sama 
nazwa wskazuje – jest ciemno, dlatego też 
zwiedzanie odbywa się ze świeczką. Przez 
najciekawsze zakątki, ruiny zamków i warowni 
przebiega Szlak Orlich Gniazd, którego początek 
znajduje się w Krakowie, a koniec – 
w Częstochowie. Jura zachwyca pięknem 
i niepowtarzalnymi formami krajobrazu krasowego. 
Kiedy widzimy te wszystkie cuda, nasuwa się nam 
myśl, że natura jest nieoceniona!  jK

Źródła:
• www. geografia.zspryglice.pl
•  www.geografia.na6.pl
•  www.polskieszlaki.pl

EkoedukacjaPowierzchniowe formy krasowe:

Podziemne 
formy krasowe:

pONORy – niewielkie 
owalne zagłębienia, 
przez które wody 
strumieni i potoków 
wpływają pod 
powierzchnię terenu

JASkiNiE (gROty) 
– poziome szczeliny 
powiększane przez 
wody płynące, 
tworzące często sieć 
podziemnych korytarzy

StALAktyty 
– nacieki w kształcie 
sopli zwisające ze 
stropu jaskini

StALAgMity – nacieki 
w kształcie słupa lub 
stożka, narastające od 
dna jaskini ku górze

StALAgNAty – kolumny powstałe przez 
połączenie stalaktytów i stalagmitów

StudNiE i kOMiNy 
kRASOwE 

– pionowe szczeliny, 
którymi woda 
opadowa spływa 
pod powierzchnię 
terenu

LEJki kRASOwE 
– niewielkie owalne 
zagłębienia na 
obszarze krasowym

MOgOty  
(OStAńcE kRASOwE) 

– pojedyncze pagóry 
wapienne, które nie 
uległy rozpuszczeniu 
przez wodę

POLjA – rozległe, 
płaskodenne kotliny 
otoczone ścianami 
skał wapiennych

wywiERZySkA 
– miejsca, w których 
wody podziemne 
wypływają na 
powierzchnię terenu

ŻłObki kRASOwE – podłużne, 
równoległe bruzdy powstałe 
w wyniku kontaktu wód 
opadowych z odsłoniętymi 
stokami skalnymi
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Podczas spaceru po parku, lesie czy nawet po mieście często mijamy  
wiele drzew, które znamy z wyglądu, ale nigdy nie zastanawialiśmy się,  

jak tak naprawdę się nazywają. Zazwyczaj nasza wiedza kończy się 
na zaledwie kilku gatunkach. Może warto poznać innych zielonych 

mieszkańców naszej okolicy?

niektóRe gatunki  
dRzew są całkiem łatwe  
do RozpozNaNia…

Dęby
Myśleliście, że wszystkie dęby są takie same? 
Nic bardziej mylnego. W Polsce mamy aż trzy 
różne gatunki dębów. U szypułkowego żołędzie 
wiszą na długich ogonkach (szypułkach). 
U dębu bezszypułkowego, jak sama nazwa 
wskazuje, szypułek nie ma, a żołędzie wyrastają 
bezpośrednio z gałęzi. Oba te gatunki są oprócz 
tego do siebie całkiem podobne. Zupełnie inny 
jest dąb czerwony, który ma charakterystyczne 
„spiczaste” liście.

   

Kasztanowiec
Spotkamy go w wielu parkach, a charakteryzuje 
się dużymi liśćmi składającymi się z około 5-9 
mniejszych listków. Kwitnie pod koniec kwietnia, 
zwiastując zbliżające się matury. Jego owocami są 
znane wszystkim kasztany.

Lipa
Z łatwością rozpoznamy ją po liściach 
przypominających serca. Jest bardzo pożytecznym 
drzewem, jej kwiaty są wykorzystywane 
w medycynie: pomaga w leczeniu nerek czy 
pęcherza, a także przy przeziębieniu. Bardzo 
zdrowy jest także miód lipowy. 

Ekoedukacja

Jakie to drzewo?
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Klony
Podobnie jak dębów, w Polsce występuje kilka 
gatunków klonów. Najbardziej znanym jest klon 
zwyczajny, którego liść możemy zobaczyć np. na 
fladze Kanady. Ma duże, mocno ząbkowane liście. 
Znacznie delikatniejszy kształt mają grube, lekko 
zaokrąglone liście jaworu. Bardzo silne ząbkowanie 
zaobserwujemy natomiast u klona srebrzystego, 
którego liście mają kształt dłoni. Od góry są 
one zielone, od spodu natomiast srebrzyste. 
Owocami wszystkich klonów są charakterystyczne 
skrzydlaki, zwane „noskami”.
   

…inne PotRafią Robić Psikusy

Jesion… ale czy na pewno?
Jesion jest wysokim drzewem o liściach ułożonych 
naprzeciwlegle na długich, 15-centymetrowych, 
ogonkach. Żeby nie było tak łatwo, istnieje jednak 
drzewo z liśćmi często łudząco podobnymi, przez 
co te dwa gatunki są ze sobą mylone. Mowa tu 
o klonie jesionolistnym, który możemy rozpoznać 
oczywiście po owocach – „noskach”.

 

Nie wszystko złoto, co się 
świeci, a nie wszystko brzoza, 
co ma białą korę
Oprócz brzozy, której charakterystyczną białą 
korę z czarnymi plamami rozpozna każdy, mamy 
jeszcze topolę białą. Pień topoli co prawda ma 
nieco ciemniejszą barwę, jednak niewprawne 
oko może błędnie zakwalifikować drzewo do 
brzóz. Jak rozpoznać te gatunki? Brzoza ma 
drobne listki, nieco podobne do tych lipy, posiada 
też charakterystyczne owoce, często kojarzące 
się dzieciom z dżdżownicami. Brzeg liści topoli 
jest pofalowany i bardziej nieregularny, jednak 
ich szczególną cechą jest biały spód. Ponadto 
bardzo charakterystyczne są nasiona topoli, które 
rozsiewane są w białym puchu przypominającym 
watę.

Grab czy buk?
te dwa gatunki są wyjątkowo trudne 
do rozróżnienia ze względu na 
bardzo podobne liście i często 
są one ze sobą mylone.  
Grab można rozpoznać  
po pofałdowanej korze 
i występujących na 
brzegach liści 
drobnych ząbkach, 
natomiast buk ma 
gładką korę i liście. 
Dodatkowo u buka 
możemy zauważyć 
charakterystyczne 
owoce  
– orzeszki.  JŻ

Źródło:
•  www.drzewapolski.pl



46

Uwaga!  
NoWe zasady segRegacji odpadóW

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych (czyli tych, 
które wytwarzamy w domach) rozpoczyna się w momencie, 

kiedy mamy do wyrzucenia jakieś opakowanie czy przedmiot. 
Wówczas niezwykle ważne jest, abyśmy wiedzieli, do którego 

pojemnika nasz odpad powinien trafić.

P odstawową zasadą prawidłowej segregacji 
jest oddzielenie surowców od śmieci, które 

nie nadają się do recyklingu, czyli powtórnego 
przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te 
rodzaje odpadów, które cechują  się podobnymi 
właściwościami. Posegregowane odpady stają 
się wartościowymi surowcami. Znaczna część 
z nich może być przerobiona albo ponownie 
wykorzystana. Z odzyskanych surowców powstają 
nowe produkty, m.in. kubki, doniczki, butelki, meble 
czy ubrania.

Od 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady 
segregacji odpadów, które stopniowo będą 
wprowadzane na terenie całej Polski. Każda 
gmina i każdy obywatel będą zobowiązani do 
przystosowania się do nowego, jednolitego 
systemu segregacji. Od tej pory nasze śmieci 
będziemy dzielili na cztery grupy. Przedstawiamy 
Wam krótką ściągawkę, abyście w razie 
wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, 
mogli się upewnić i tym samym przyczynić się do 
mniejszej ilości odpadów na składowiskach.

Szkło – pojemnik/worek 
zielony (z możliwością 
rozdzielenia na szkło 
bezbarwne – biały i szkło 
kolorowe – zielony pojemnik/
worek) 

Wrzucamy:
	 butelki i słoiki po napojach 

i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych),

		 szklane opakowania po 
kosmetykach (o ile nie 
są wykonane z trwale 
połączonych kilku 
surowców).

Ekoedukacja

Nie wrzucamy:
	 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów,
	 szkła okularowego,
	 szkła żaroodpornego,
	 zniczy z zawartością wosku,
	 żarówek i świetlówek,
	 reflektorów,
	 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych,
	  luster,
	 szyb okiennych i zbrojonych,
	 monitorów i lamp telewizyjnych,
	 termometrów i strzykawek.



47MINILO & ANIEL A   nr 02/2017 [18]

papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:
	 opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą),
	 katalogi, ulotki, prospekty,
	 gazety i czasopisma,
	 papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki,
	 zeszyty i książki,
	 papier pakowy,
	 torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
	 ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych,
	 papieru lakierowanego i powleczonego folią,
	 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
	  kartonów po mleku i napojach,
	 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych,
	 tapet,
	 pieluch jednorazowych i podpasek,
	 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 

i naczyń jednorazowych,
	 ubrań.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:
	 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
	 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
	 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
	 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
	 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach 

(np. szamponach, paście do zębów) itp.,
	 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
	 aluminiowe puszki po napojach i sokach,
	 puszki po konserwach,
	 folię aluminiową,
	 metale kolorowe,
	 kapsle, zakrętki od słoików,
	 zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
	 butelek i pojemników 

z zawartością,
	 opakowań po lekach 

i zużytych artykułów 
medycznych,

	 opakowań po olejach 
silnikowych,

	 części samochodowych,
	 zużytych baterii 

i akumulatorów,
	 puszek i pojemników po 

farbach i lakierach,
	 zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/
worek brązowy

Wrzucamy:
	 odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki itp.),
	 gałęzie drzew i krzewów,
	 skoszoną trawę, liście, kwiaty,
	 trociny i korę drzew,
	 resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
	  kości zwierząt,
	 odchodów zwierząt,
	 popiołu z węgla kamiennego,
	 leków,
	 drewna impregnowanego,
	 płyt wiórowych i MDF,
	 ziemi i kamieni,
	  innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

Odpady niebezpieczne
Zaliczamy do nich m.in. zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. 
środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RtV 
i AGD (tzw. elektroodpady). te odpady można oddać 
w specjalnie wyznaczonych punktach, np. 
w sklepach i aptekach, a także w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli 
tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. 
Informację o punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych gmina ma obowiązek 
udostępnić na swojej stronie internetowej.  MP

Źródła: 
•  ABC Segregacji odpadów, Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl
•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  
(Dz.u. 2017 poz. 19).



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

GOSPO-
DARSTWO

farm

ferme

granja

faamu
ファーム

die Landwirtschaft

ферма  
(ferma)

fattoria

żYWNOść

food

aliment

alimentos

tabemono
食べ物

die Lebensmittel

пища 
(piŝa)

alimento 

JAJKO 

egg

l'œuf

huevo

tamago
卵

das Ei

яйцо ́ ́  
(âjcó)

 l'uovo

PLAżA 

beach

plage

playa

biichi 
ビーチ

der Strand

пляж  
(plâž)

spiaggia 

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

Ogólnopolski
Klub EkoEdukatora

PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI 
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW
Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej! 
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Warszawy! 
II połowa 2017 roku − 7 października Czekamy na zgłoszenia!

Kontakt: Edyta Kubala
Specjalista ds. publicznych kampanii edukacyjnych
tel. 519 184 340, pke@ekocykl.org



Temat Przewodni: 
Spalanie odpadów komunalnych 
– skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?

19-20.09.2017    WROCŁAW

W harmonogramie* m.in.:
• Historia i znaczenie termicznego przekształcania odpadów 
   komunalnych w Polsce i na świecie
• Ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty termicznego przekształcania odpadów 
• Najlepsze praktyki
• Oprawa artystyczna wydarzenia – Nashi Art

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji LOGISTYKAODZYSKU.COM

ORGANIZATOR:

PATRONI: PATRONI MEDIALNI:

WSPÓŁORGANIZATOR:

EDUKACJA EKOLOGICZNA. 
Twój obowiązek – nasza pasja!

MMCONSULTING.WAW.PL

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
Edyta Kubala, tel. 519-184-340, edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

PEŁNA OFERTA:

Współpraca w ramach wydawnictw
– artykuły w prasie

Scenariusze audycji
radiowych, telewizyjnych.

Kampanie informacyjno
-edukacyjne w gminie

Ulotki, broszury, plakaty

Konkursy

Szkolenia, warsztaty
w szkołach

Stoiska 
informacyjno
-edukacyjne

Sponsoring 
działań klubu 
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zdRowa, ekologiczna żywność  
Scenariusz zajęć 

W numerze poświęconym tematyce ekologicznej żywności nie mogło zabraknąć 
scenariusza zajęć na temat zdrowego odżywiania i produktów, które powinny 
znaleźć się w jadłospisie każdego z nas. Zachęcamy do zapoznania się z naszą 

propozycją oraz przesyłania swoich scenariuszy zajęć.

Odbiorcy:  
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

Przedmioty: przyroda, godzina wychowawcza
Czas trwania: 2 x 45 min

Cele główne:
■  Pogłębienie wiedzy na temat żywności 

ekologicznej.
■  Pogłębienie wiedzy na temat świadomej 

konsumpcji. 
■  Wyrobienie prawidłowych nawyków dotyczących 

zakupów spożywczych i odżywiania.

Cele szczegółowe: 
■  Poznanie definicji: żywność ekologiczna, żywność 

konwencjonalna, fast food, slow food. 
■  Poznanie certyfikatów potwierdzających 

pochodzenie żywności z upraw ekologicznych.
■  Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej. 

Metody pracy:
■  Wykład problemowy,
■  Dyskusja,
■  Pogadanka,
■  Ćwiczenia.

Formy pracy:
■  Indywidualna,
■  Zespołowa.

Środki dydaktyczne:
■  Wydruki,
■  Opisane pudełeczka,
■  Brystol,
■  Kredki,
■  Ołówki.

PRZEBIEG ZAJęć:

Wstęp
Dyskusja na temat zakupów żywności w rodzinach 
uczniów. Kto decyduje o zakupie produktów? Kto 
najczęściej robi zakupy w domu? Jakie kryteria 
decydują o nabywaniu produktów spożywczych?

Część główna zajęć
1. Prowadzący omawia piramidę zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej (rysuje jej 
poszczególne elementy na tablicy). 

Oleje 
i orzechy

Ryby
i mięso

Nabiał

Produkty
zbożowe

Warzywa
i owoce

Aktywność
fizyczna
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2. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów 
z pojęciem żywności ekologicznej, konwencjonalnej 
oraz fast food. Omawia różnice między nimi. 

Na tablicy wypisuje zasady ekologicznej produkcji:
■  zakaz używania chemicznych środków ochrony 

roślin, nawozów sztucznych – dopuszczalne są 
jedynie nawozy naturalne,

■  w produkcji zwierzęcej zakaz stosowania pasz 
przemysłowych, antybiotyków, przyspieszaczy 
wzrostów itp.

■  stosowanie jedynie naturalnych metod 
gospodarowania,

■  stosowanie zamkniętego cyklu gospodarowania 
– zwierzęta spożywają paszę ekologiczną, a nawóz 
produkowany przez zwierzęta użyźnia glebę pod 
produkcję roślinną.

3. Prowadzący zajęcia pokazuje i omawia znaki 
określające żywność ekologiczną:

Zadaje pracę domową – uczniowie na kolejnych 
zakupach z rodzicami mają odszukać omawiane 
oznaczenia ekologiczne. 

4. Każdy z uczniów losuje karteczkę z nazwą 
jednego produktu spożywczego. Jego zadaniem 
jest zdecydować, czy jest to produkt zdrowy, 
czy też nie, a następnie wrzucić karteczkę do 
pojemnika oznaczonego „zjedz mnie” lub „unikaj 
mnie”. Prowadzący zajęcia odpowiednio komentuje 
wybory uczniów. 

Podsumowanie
Prowadzący zajęcia rozkłada brystol z napisem na 
środku: „Jestem zdrowy, ponieważ jem i kupuję to, 
co zdrowe”. Każdy z uczniów przedstawia 
graficznie interpretację hasła.  EK

Źródła:
•  www.poradnikzdrowie.pl
•  www.ulicaekologiczna.pl
•  www.fwie.eco.pl
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Ciekawe miejsCa Na sZkOLNe wYCieCZki 
eKoLogiczNa pRzygoda Na Wsi

Agroturystyka to forma wypoczynku zyskująca coraz większą popularność. 
Zmęczeni wszechobecnym zgiełkiem mieszkańcy dużych miast szukają 

ciszy i odpoczynku na wsi, korzystając z różnorodnej oferty gospodarstw 
agroturystycznych. Kilka dni na wsi daje im możliwość bliskiego kontaktu 
z naturą i spędzenia czasu w serdecznej, rodzinnej atmosferze, kosztując 

lokalnych przysmaków. Dzieci natomiast zyskują niebywałą okazję 
zobaczenia, skąd pochodzą produkty, które na co dzień widują jedynie 

na sklepowych półkach.

G ospodarstwo agroturystyczne to najczęściej 
położony w spokojnej okolicy kameralny 

dom z kilkoma pokojami przeznaczonymi dla 
przyjezdnych gości, a także zielonymi terenami 
wokół, idealnymi do dziecięcych zabaw. Atrakcję 
stanowić może ogród, pobliski sad, staw czy 
nieodzowne elementy wiejskiego krajobrazu, 
takie, jak pola uprawne i zwierzęta gospodarskie. 
Gospodarstwa agroturystyczne powstają przede 
wszystkim w rejonach nieuprzemysłowionych, 

cechujących się czystym powietrzem 
i nieskażonymi wodami, atrakcyjnych pod 
względem krajoznawczym i turystycznym. Na gości 
czekają na przykład miejsca oferujące wypoczynek 
z zajęciami animacyjnymi dla dzieci bądź tzw. 
wczasy w siodle, z profesjonalnymi stadninami. 
W ofercie gospodarstw agroturystycznych można 
znaleźć także propozycje warsztatów z zielarstwa, 
garncarstwa bądź prac plastycznych.
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wsi sPokojna, wsi wesoła, 
wsi smaczna
to, co stanowi o wyjątkowości agroturystyki, 
to z pewnością ciepła, serdeczna atmosfera 
towarzysząca pobytowi. Indywidualne podejście 
gospodarzy do swoich gości sprawia, że możemy 
poczuć się jak członkowie ich rodziny. Wspólne 
posiłki i aktywności sprzyjają zawiązywaniu się 
więzów przyjaźni. 

Do szczególnie cenionych walorów agroturystyki 
należy ekologiczna kuchnia, komponowana na 
bazie produktów z własnego gospodarstwa, 
tradycyjnych przetworów oraz owoców i warzyw 
z przydomowego ogródka. Posiłki, często 
przygotowywane przez samą gospodynię, 
przyrządzane są według unikalnych przepisów 
i pełne przysmaków znanych tylko w danym 
regionie. Dzięki temu możliwe są też indywidualne 
modyfikacje potraw, na przykład pod kątem 
potrzeb dzieci z alergiami czy wegetarian. 
tego typu regionalna kuchnia przyciąga nie tylko 
koneserów, ale też rodziców, którzy chcą, aby ich 

dzieci miały możliwość spróbowania tradycyjnych 
potraw. Warto poznać smak miodu prosto z pasieki, 
pierogów z własnoręcznie nazbieranymi jagodami 
czy wiejskiego koziego sera. Smak i zapach 
domowego ciasta czy kulebiaka pamięta się jeszcze 
długo po powrocie do domu.

lato jak w bulleRbyn
Wybierając agroturystykę jako sposób wypoczynku, 
dziecko ma możliwość doświadczenia sytuacji, 
z którymi nigdy nie zetknęłoby się w dużym 
mieście. W pobliżu domu gościnnego bardzo często 
znajdują się zabudowania gospodarcze, a w nich 
zwierzęta, których podopieczny może dotknąć czy 
je nakarmić. Karmiąc kaczki i króliki, zbierając jajka 
i zaganiając kury wieczorem do kurnika, dzieci stają 
się uczestnikami wiejskiego życia. Gospodarstwo 
agroturystyczne daje możliwości zobaczenia upraw 
i zrozumienia, skąd biorą się produkty leżące na 
sklepowych półkach. Do niezapomnianych przeżyć 
z pewnością będzie należało obserwowanie dojenia 
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krów czy zwożenia siana do stodoły. Być może uda 
się też pod opieką dorosłych przejechać traktorem 
lub pojeździć na kucyku. Wczasy agroturystyczne 
to okazja do wędrówek na świeżym powietrzu, 
zbierania jagód czy poziomek oraz zabaw bez 
ograniczeń i przeżywania niezwykłych przygód aż 
do zachodu słońca. Jeśli do tego obrazu dodamy 
zapach nagrzanego słońcem siana, mruczenie 
pręgowanego kota i smak świeżego mleka „prosto 
od krowy”, otrzymujemy przepis na sielskie 
wakacje, których zarówno dziecko, jak i jego 
opiekunowie długo nie zapomną.

Agroturystyka jest szczególnie popularna wśród 
rodziców o dużej świadomości ekologicznej, którzy 
chcą zaszczepić w dzieciach wrażliwość i potrzebę 
ochrony terenów cennych przyrodniczo. W ten 
sposób kształtowane jest nowe pokolenie ludzi 
dostrzegających wartość obcowania z naturą 
i życia w zgodzie z nią, troszczących się przy tym 
o dziedzictwo przyrodnicze. Przy okazji pobytu 
na wsi dzieci mogą też poznać lokalne zwyczaje 
i tradycje typowe dla danego regionu Polski.

Od niedawna w agroturystyce obowiązuje tzw. 
kategoryzacja, która określa standard oferty. 
Podczas gdy w przypadku pensjonatów lub hoteli 
standard określany jest przy użyciu gwiazdek, 
w agroturystyce skalę stanowią słoneczka. 
Kwatery agroturystyczne mogą posiadać kategorie 
odpowiednio: minimum, standard, jednego 
słoneczka, dwóch słoneczek i trzech słoneczek. 
Najwyższa kategoria – trzy słoneczka dotyczy 
między innymi przystosowania pomieszczeń do 
potrzeb niepełnosprawnych gości. Za nadawanie 
ostatecznych kategorii odpowiada Polska Federacja 
turystyki Wiejskiej „Gospodarstwo Gościnne” i jest 

systemem dobrowolnym. Przyznana kategoria 
obowiązuje przez okres dwóch lat, kiedy dane 
gospodarstwo może posługiwać się tablicą z logo 
Federacji, a także używać go w materiałach 
promocyjnych jako rekomendacji dla klienta. 
Po upływie dwóch lat nadana kategoria może 
zostać podwyższona lub obniżona, w zależności 
od zmiany warunków w obiekcie. Gospodarstwa 
agroturystyczne coraz częściej decydują się na 
poddanie kategoryzacji swojej bazy noclegowej 

– umożliwia to bowiem skorzystanie z funduszy 
strukturalnych na rozpoczęcie lub rozwinięcie 
działalności.

Agroturystyka to wspaniały wybór dla osób 
chcących doświadczyć w trakcie urlopu czegoś 
nowego – połączenia wypoczynku z poznawaniem 
lokalnych tradycji, żywym kontaktem 
z niezniszczonym środowiskiem naturalnym oraz 
serdecznością i osobistym kontaktem z wiejską 
ludnością. Dzieci mogą spędzić aktywnie czas na 
świeżym powietrzu, biorąc czynny udział 
w wiejskim życiu, poznawać nowe smaki 
i doświadczać ekscytujących przygód. Mają okazję, 
żeby zobaczyć na własne oczy, jak powstają znane 
im produkty, a także zetknąć się z wyrobami dotąd 
dla nich nieznanymi. to idealny sposób dla dzieci, 
rodziców czy zorganizowanych grup na 
wypoczynek w ciszy, z dala od zgiełku, ciesząc się 
urokliwym wiejskim krajobrazem i ekologiczną 
kuchnią.  KD

Źródła:
•  Królikowska J., Agroturystyka – dobre miejsce dla dzieci, www.dzieciochatki.pl.
•  Masiuk K., Agroturystyka – powrót do natury, www.eko-samorzadowiec.pl, 2009.
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EKOEDUKACJA  
w gminie wolA 

krzySzToporSkA
W marcu 2017 r. na zlecenie firmy Eko-Region Sp. z o.o. 

przeprowadzona została kampania informacyjno-
-edukacyjna dla uczniów placówek oświatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. 
Podczas 80 godzin warsztatowych ekoedukatorzy odwiedzili 

1 przedszkole, 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

W arsztaty otwierała krótka prezentacja na 
temat: Co się dzieje z odpadami po odebraniu 

ich z naszych domów? Uczniowie uświadomili 
sobie, że nikomu niepotrzebne śmieci mogą 
stać się cennym surowcem, np. z butelek PEt 
może powstać polar. Następnie w młodszych 
klasach przeprowadzane były gry ruchowe, 
przypominające o tym, że śmieci wcale same nie 
znikają i dlatego trzeba je segregować.

Część warsztatowa obejmowała omówienie 
zasad segregacji odpadów, jakie obowiązują 
na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Przy 
wykorzystaniu pomocy dydaktycznych dzieci 
rozróżniały odpady, które powinny być wyrzucane 
do trzech pojemników: żółtego, pomarańczowego 
i zielonego oraz te, których nie można umieścić 
w żadnym z koszy. Uczniowie zapoznali się także 
z oznaczeniami środków niebezpiecznych, które 
możemy znaleźć na produktach powszechnie 
używanych w domach. Ochotnicy otrzymali kilka 
rodzajów odpadków, które mieli przyporządkować 
do właściwych pojemników – w większości 
przypadków przy pomocy ekoedukatorów okazało 
się to prostym zadaniem.

Dodatkowo młodzeż klas gimnazjalnych  
odszukiwała we wcześniej przygotowanych 
materiałach informacje na temat ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych 
w poszczególnych województwach 

Klub 
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oraz jak wygląda produkcja odpadów w Polsce 
na tle państw europejskich. Młodsi uczestnicy 
odpowiadali na pytania prawda-fałsz. Niektóre 
z nich były bardzo podchwytliwe i przysporzyły 
niemałych wątpliwości uczestnikom warsztatów.

Na zakończenie odbył się pokaz upcyklingowy 
– z odpadów tworzono portfele, a przewodniczący 
każdej klasy odczytywał „Deklarację Młodego 
Ekologa”. Deklaracja ta podpisana przez uczniów 
stała się zobowiązaniem do prawidłowego 
segregowania odpadów.

W celu utrwalenia przekazanej wiedzy uczestnicy 
warsztatów otrzymali materiały edukacyjne 
w postaci kwartalników edukacji ekologicznej 
MiniLO&Aniela oraz zakładek do książek z opisem 
pojemników do segregacji. 

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone zajęcia 
przyczynią się do znaczącego wzrostu prawidłowo 
wysegregowanych odpadów odbieranych z terenu 
gminy Wola Krzysztoporska. Zapraszamy inne 
miejscowości do prowadzenia z nami ekoedukacji! 
  EK

Więcej informacji:
Edyta kubala
specjalista ds. edukacji ekologicznej
tel. 519 184 340 
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

Małgorzata 
kędzierska 
Wicedyrektor 
Szkoły 
Podstawowej
im. ks. Mariana 
Wiewiórowskiego 
w Gomulinie

Ś mieci niestety nie 
znikają, ale jeśli nauczymy 

się je segregować, będzie można je powtórnie 
wykorzystać, by wyprodukować wiele użytecznych 
przedmiotów. W ten sposób chronimy środowisko, 
w którym żyjemy. tego m.in. nauczyli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana 
Wiewiórowskiego w Gomulinie w trakcie  
zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych  
przez specjalistów ds. edukacji ekologicznej  
z firmy M&M Consulting, na zlecenie firmy  
EKO-REGION z Bełchatowa, która jest odbiorcą 
śmieci z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Zajęcia edukacyjne pozwoliły wzbogacić 
wiedzę uczniów na temat zasad i sposobów 
segregacji śmieci. W ich trakcie dzieci 
rozpoznawały i odczytywały symbole 
umieszczane na pojemnikach na śmieci 
i środkach chemicznych, by właściwie 
dokonywać segregacji odpadów. Ciekawie 
prowadzone zajęcia, atrakcyjne formy poprzez 
zabawę pozwoliły uczniom poszerzyć i utrwalić 
wiedzę w zakresie ochrony środowiska. 
Uczniowie chętnie korzystali z otrzymanych 
materiałów edukacyjnych, czytając artykuły, 
rozwiązując krzyżówki i wykonując papierowe 
składanki. Lekcje zostały zorganizowane 
w sposób ciekawy, wykorzystano w nich 
atrakcyjne pomoce, które pobudzały uczniów 
do aktywnego w nich uczestnictwa.  
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Wiosenne, pierwsze w tym roku spotkanie członków Ogólnopolskiego 
Klubu EkoEdukatora odbyło się 1 kwietnia w Warszawie. Tematem przewodnim 

były zanieczyszczenia środowiska – gruntu, wody i powietrza. W trakcie 
warsztatów przedstawione zostały możliwości przeciwdziałania powstawaniu 

zanieczyszczeń. Zgromadzeni edukatorzy po raz kolejny wykazali się dużą wiedzą 
i kreatywnym podejściem. 

co słychać 
u klubowiczów okee

Spotkanie EkoEdukatorów 
w Warszawie 

P odczas spotkania 
przeanalizowane zostały naturalne 

i antropogeniczne przyczyny powstawania 
zanieczyszczeń środowiska. Prowadzący razem 
z uczestnikami wspólnie zastanowili się, jakie 
działania są podejmowane w tej tematyce. 
W pierwszej kolejności rozpisane zostały 
obowiązki samorządów, a następnie stworzony 
był zbiór dobrych praktyk, którymi powinien 
kierować się każdy mieszkaniec. 

W dalszej części zajęć edukatorzy zapoznani 
zostali z piktogramami oznaczeń środków 
niebezpiecznych, które znajdują się m.in. na 
produktach użytkowanych w gospodarstwach 
domowych. Szczególnie podkreślono 
fakt, że omawiane oznaczenia, oprócz 
ostrzegania o niebezpieczeństwie, umożliwiają 
również prawidłową segregację odpadów 
opakowaniowych (po środkach niebezpiecznych). 

Część warsztatowa rozpoczęła 
się od pytań prawda-fałsz na temat wody, 
jej zużycia i zanieczyszczenia. Nie zabrakło 
również kreatywnych sposobów nauczania 

– przedstawiono kilka doświadczeń, które 
w najprostszy sposób odpowiadają na pytanie: 
Czym są zanieczyszczenia środowiska?

tradycyjnie na zakończenie warsztatów odbył 
się test z wiedzy. Najwyższe wyniki nagrodzone 
zostały materiałami edukacyjnymi (kwartalnikami 
edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”). 
Mamy nadzieję, że zdobyte pomysły zostaną 
wykorzystane podczas zajęć z dziećmi. 

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu, które odbędzie 
się 7 października 2017 r. w Warszawie!  EK

Więcej informacji:
Edyta Kubala
specjalista ds. edukacji ekologicznej
tel. 519 184 340
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

Klub 
EkoEdukatora
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EkoEdukatora

W dniu 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS odbyły się jubileuszowe, 10. już obchody 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Od 5 lat Dzień 
Ziemi obchodzony jest wraz z Ogólnopolskim 
Dniem Geografa, a głównym współorganizatorem 
przedsięwzięcia jest Wydział Artystyczny. Wśród 
współorganizatorów imprezy znalazły się również 
takie instytucje, jak: Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS, Lubelska Regionalna Organizacja turystyczna, 
Oddział Lubelski Polskiego towarzystwa 
Geograficznego, Poleski Park Narodowy, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, Roztoczański Park Narodowy, 
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział 
w Radomiu, towarzystwo dla Natury i Człowieka, 
Uniwersytet Dziecięcy UMCS, Urząd Miasta Lublin, 
Wydział Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 
oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. 
Po raz pierwszy w obchodach Dnia Ziemi na UMCS 
uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Greenpeace 
Polska oraz Ligi Ochrony Przyrody.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski, Prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa 
Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Koordynatorzy obchodów Międzynarodowego 
Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa 
pragną gorąco podziękować instytucjom oraz 
osobom, które wzbogaciły program tegorocznej 
imprezy,  firmom i instytucjom, które ufundowały 
nagrody rzeczowe, a także wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy także patronom medialnym: 
redakcji czasopisma „MiniLO&Aniela”, „Nowego 
tygodnia”, Polskiego Radia Lublin, miesięcznika 

„Poznaj Świat”, Radia Centrum oraz tV UMCS.  
dr kamila łucjan, dr piotr demczuk
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

cała relacja z wydarzenia na stronie uMcS  
– www.umcs.pl

pOd patrOnatem  
MiniLO 
& Aniela

OBCHODy MIęDZyNARODOWEGO 
DNIA ZIEMI I OGóLNOPOLSKIEGO 

DNIA GEOGRAFA NA UNIWERSytECIE 
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym podczas uroczystego 
otwarcia obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa

Wystawa prac z Konkursu na krótką formę komiksową

„Parki Krajobrazowe w grze" - Zespół Lubelskich Parków 
krajobrazowych



Uwaga!  Japonia na wyciągnięcie ręki
Wyjedź z nami na:

SZKOLENIE W JAPONII

DODATKOWO:
Japońska kuchnia

Złoty zamek samurajów
Akwarium Kaiyukan

Świątynie zen

Dostosujemy 
każdy wyjazd do Państwa 

potrzeb i oczekiwań. 
W przypadku większej 

liczby uczestników z jednej 
�rmy (minimum 12 osób) 

organizujemy indywidualne 
programy.

* w zależności od edycji 

www.mmconsulting.waw.pl/japonia 

Nowy folder informujący 
o szkoleniu już dostępny on-line

�.com/szkoleniewjaponii

W programie m.in.*:
  wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne 
  i praktyczne z logistyki odzysku,
  zwiedzanie fabryki Toyota - Prefektura Aichi,
  wizyta w spalarni odpadów Maishima w Osace,
  fabryka recyklingowa Panasonic - prefektura Hyogo,
  wizyta w fabrykach: Kawasaki (Prefektura Hyogo), 
  Mazda (Prefektura Hiroshima), 
  Suntory (Prefektura Tokyo).
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TEMAT PRZEWODNI NUMERU

14,90
CENA 

• Opakowania wielokrotnego użytku
• Upcyklingowe dzieła sztuki 
 z odpadów opakowaniowych
• Recykling – to się opłaca! Dlaczego?
• Segregować czy nie? I tak wszystko trafia
 do jednej śmieciarki? – Czy aby na pewno?  

KWARTALNIK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Odzysk i recykling 
opakowań

WIĘCEJ INFORMACJI NA TE I INNE 
TEMATY SZUKAJCIE W KOLEJNYM NUMERZE  

NA 60 STRONACH! 
minilo.org

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W MINILO&ANIELA
Kontakt: Mateusz Perzanowski
Redaktor prowadzacy czasopisma Logistyka Odzysku i MiniLO&Aniela

tel. 512 108 403, redakcja@mmconsulting.waw.pl

DRUKOWANE NA PAPIERZE Z RECYKLINGU
LUB W WYDANIU ELEKTRONICZNYM

EDUKUJE
ROZWIJA

BAWI

SZKOLENIA,
AUDYTY

Agnieszka Budziszewska
Specjalista ds. projektów szkoleniowych i konferencji
szkolenia@mmconsulting.waw.pl
tel.: 512 108 434

Ochrona środowiska w �rmie  – SZKOLENIA
◆  Jak należy rozliczać poszczególne rodzaje opakowań?
◆  Jak wyliczyć opłaty środowiskowe i przekazać wniosek do KOBiZE?
◆  Jak prawidłowo gospodarować odpadami wytworzonymi w �rmie?

Harmonogram i więcej informacji o szkoleniach:

www.mmconsulting.waw.pl/szkolenia

KURS: 
Obowiązki 

w ochronie środowiska 
– sprawozdawczość, 

rozliczanie, opłaty (18h)

22-24.08.2017 r. 
 GDAŃSK


