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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
z radością oddajemy w Państwa ręce 20., jubileuszowy numer kwartalnika edukacji
ekologicznej „MiniLO&Aniela”. Tematem wiodącym aktualnego wydania jest
zanieczyszczenie światłem. Zdecydowaliśmy się podjąć to zagadnienie akurat
w „zimowym” numerze ze względu na fakt, iż podczas tej pory roku dni są najkrótsze
i właśnie wtedy zjawisko zanieczyszczenia światłem staje się najgroźniejsze oraz
najłatwiejsze do zaobserwowania. Mogą Państwo przekonać się o tym na własne
oczy podczas wieczornego spaceru po mieście – czy wokół panuje ciemność?
W większości przypadków odpowiedź brzmi „nie” i to nie tylko ze względu na
świąteczne iluminacje. Nocna aura jest coraz bardziej zanieczyszczona przez
niewłaściwe i nadmierne oświetlenie, co powoduje zagrożenie dla mieszkańców
oraz środowiska. Jakie skutki może powodować zanieczyszczenie światłem?
Jak się przed nim chronić? Odpowiedzi na kolejnych stronach „MiniLO&Aniela”.
Nie zabrakło również naszych stałych pozycji – kolorowanki, krzyżówki, instruktażu
origami i upcyklingowych inspiracji do wykorzystania na pozór niepotrzebnych
przedmiotów. EkoEdukatorów zapraszamy do lektury scenariusza zajęć dotyczącego
ekologicznego podejścia do świąt Bożego Narodzenia. Mamy również nadzieję, że artykuł
o turystyce namiotowej wzbudzi Państwa ciekawość na temat tej formy podróżowania
i zainspiruje do organizacji w przyszłym sezonie zielonej szkoły „pod chmurką”.

Z ekologicznym pozdrowieniem,
Mateusz Perzanowski
Redaktor prowadzący czasopisma ,,MiniLO&Aniela’’
PS. Drukujemy na papierze z recyklingu
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Czy światło 
może być niebezpieczne?

– zanieczyszczenie światłem
Ze słowem światło zazwyczaj kojarzą nam się jedynie pozytywne,
wywołujące miłe skojarzenia hasła, jak na przykład: ciepło, słońce,
blask czy jasność. Co ciekawe, światło ma także swoją ciemną
stronę. Mowa tutaj o zjawisku zanieczyszczenia światłem – co może
oznaczać to ciekawe połączenie dwóch, pozornie niepowiązanych
ze sobą słów? Czym spowodowane jest zanieczyszczenie światłem?
Czy możemy się przed nim chronić?

Czym spowodowane jest
zanieczyszczenie światłem?
Jak sama nazwa wskazuje,
zanieczyszczenie światłem spowodowane
jest przez światło, a właściwie przez jego
zewnętrzne źródła, które:
• są niewłaściwie osłonięte lub źle
skierowane, przez co światło „ucieka”
i oświetla dużo większą przestrzeń niż ta,
która faktycznie tego wymaga,
• emitują światło, kiedy nie jest
to potrzebne i tam, gdzie jest to
niepotrzebne,

Czym jest
zanieczyszczenie światłem?

• emitują światło jaśniejsze, niż jest to
niezbędne.

Zanieczyszczenie światłem to zjawisko zaburzenia
naturalnego poziomu jasności nocnego środowiska
poprzez rozproszenie w atmosferze sztucznego
światła wytworzonego przez człowieka.

MINILO & ANIEL A nr 20
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Czy można się przed nim
chronić?

Niemożliwe jest zrezygnowanie ze
sztucznego oświetlenia, ale żeby chronić
się przed zanieczyszczeniem światłem,
należy przede wszystkim właściwie nim
gospodarować, na przykład poprzez:
• stosowanie źródeł światła o jasności nie
większej, niż jest potrzebna,
• ograniczanie – zmniejszanie jasności
lub wyłączanie oświetlenia, gdy jest to
możliwe, np. zrezygnowanie z iluminacji
zabytków w późnych
godzinach nocnych,
• z adbanie o właściwy
dobór i ustawienie lamp
tak, aby oświetlany był
jedynie obszar będący
celem oświetlenia.

Jakie mogą być skutki
zanieczyszczenia
światłem?

• Źle zaprojektowane oświetlenie
drogowe pogarsza zdolność widzenia
na drodze, przez co zmniejsza poziom
bezpieczeństwa.
• Nadmiar sztucznego światła nocą może

6

przyczynić się do chorób wzroku, wahań nastroju,
nadmiernego zmęczenia czy problemów ze snem.
• Nocny brak ciemności może powodować
zaburzenia naturalnego cyklu noc-dzień, który
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
roślin i zwierząt – ptaki i owady korzystają
z księżyca oraz gwiazd do orientacji, a sztuczne
światła utrudniają widoczność tych „naturalnych
drogowskazów”.
• Niewłaściwe gospodarowanie światłem to także
olbrzymie marnotrawstwo energii elektrycznej,
co w efekcie skutkuje także niepotrzebną emisją
zanieczyszczeń powstających podczas produkcji
prądu.
Zanieczyszczenie światłem, wbrew pozorom,
należy do poważnych zanieczyszczeń środowiska
naturalnego. Co więcej, brak wiedzy i świadomości
społeczeństwa czyni je naprawdę
niebezpiecznym, szczególnie dla mieszkańców
miast. Widok ciemnego, ozdobionego niezliczoną
ilością gwiazd nieba, staje się powoli widokiem
coraz mniej dostępnym. MP
Źródła:
•	Kołomański S., Zanieczyszczenie światłem i ciemność, Instytut
Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
• w ww.ciemneniebo.pl
• Perzanowski M., Niebezpieczna światłość, ,,SeniorLO50+’’ 1/2017.
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Kampania przygotowana
na zlecenie Enersys Sp. z o.o.
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Jak zmniejszyć
,
środowiskowy
który zostawia produkt?
Każde

wie, że w trakcie chodzenia po

Czytam
z MiniLO
i Anielą

zostawiamy

. W środowisku jest podobnie. Każda zużyta rzecz zostawia
po sobie mniej lub bardziej widoczny

, a te dobrze widoczne

to np. składowiska odpadów. Co zrobić, by takich
śmieci było mniej? Trzeba segregować odpady! Na przykład
i

zostawią mniejszy

, jeżeli zbierzemy

je selektywnie i oddamy do specjalnych punktów zbiórki. Materiały,
z których są wykonane, zostaną przetworzone i powstanie nowa
lub nowy

. W ten sposób powinniśmy postępować

z każdym odpadem niebezpiecznym.
Do specjalnie oznakowanych punktów zbiórki należy oddawać
m.in.: przeterminowane
i

, a także

i

, zużyte

, zużyte

.

Gdzie takie punkty się znajdują? Bardzo blisko!
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Rozejrzyj się w

,

,

i poszukaj w swojej gminie

PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
W tych miejscach powinna znaleźć się
niebezpieczne. Duży sprzęt, jak

i

lub

na odpady

najbezpieczniej zostawić

w PSZOK-u. Nawet tego typu odpady, jeśli są selektywnie zebrane,
mogą zostać bezpiecznie przetworzone w przeznaczonych do tego
zakładach.

, a te niebezpieczne oddawajmy do punktów

Segregujmy

selektywnej zbiórki, by jak najmniej odpadów wędrowało na
. Selektywnie zebrane

to cenne surowce wtórne,

które możemy ponownie wykorzystać.

Razem zmniejszajmy środowiskowy
produktów!
Kampania przygotowana
na zlecenie Enersys Sp. z o.o.
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ekoCiekawostki
W 2015 r. przeciętna polska rodzina
wydała na bożonarodzeniowe zakupy
ok. 1363 zł, a w 2016 r. już o 100 zł
więcej. Jak będzie w tym roku?

W Wenezueli Święta Bożego
Narodzenia przypadają w okresie
letnim. Ludzie dzielą się tam kiścią
winogron, życząc sobie szczęścia na
nadchodzące miesiące.

W lutym 2017 r. w Zubrzycy
Dolnej mieszkańcy pobili
rekord Polski, lepiąc
najwyższego bałwana.
Mierzył on 13,4 metra.
500 sekund – tyle czasu
potrzebuje światło, aby
dotrzeć ze Słońca na Ziemię.

10
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Blackout – zjawisko polegające na rozległej
awarii zasilania, powodującej utratę napięcia
w sieci elektroenergetycznej na znacznym
obszarze, np. w mieście.

Kosy (ptaki) żyjące
w miastach zaczynają
aktywność dzienną
nawet o 5 godzin
wcześniej niż te same
ptaki żyjące w lesie.

Melatonina – potocznie nazywana
hormonem snu. Zaburzenia rytmu
dobowego, spowodowane m.in.
zanieczyszczeniem światła, powodują
spadek wytwarzania melatoniny
w organizmie, co może powodować
problemy ze snem.

W celu ochrony przed
zanieczyszczeniem światłem
powstały Parki Ciemnego Nieba
(więcej o parkach na stronie 23
aktualnego numeru „MiniLO&Aniela”).
PS, MP

MINILO & ANIEL A nr 20
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dopasuj litery
do odpowiednich liczb
i odczytaj hasło
>>

1
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14

15
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1.	Ogromna przestrzeń, w której znajdują się gwiazdy
i planety.
2.	Elektryczne źródło światła.
3.	Pojawia się wieczorem, jest przyjacielem naszej planety.
4.	Nasza planeta nazywa się …
5.	Nauka zajmująca się m.in. badaniem gwiazd, planet.
6.	Jest w centrum Układu Słonecznego.
7.	Tak nazywamy zanieczyszczenie powietrza
spowodowane działalnością człowieka oraz
występowaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych (np. bezwietrzną pogodą i mgłą).
8.	Zły to koszmar.
9.	Kiedy widzisz ją spadającą, pomyśl życzenie.
10.	S łuży do obserwacji odległych obiektów.
11.	Pierwsza planeta od Słońca.
12.	Wyjazd, wyprawa, wycieczka.
13.	Imię Kopernika, polskiego astronoma.
14.	Galaktyka to inaczej Droga …
15.	Zapada, kiedy zgasną światła.
16.	Niebieskie nad naszymi głowami.
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Upcyklingowe

ozdoby świąteczne
Większość z nas po zużyciu ręczników papierowych lub papieru
toaletowego wyrzuca tekturową rolkę do kosza. A może
by ją wykorzystać? Święta już za chwilę, w sklepach mnóstwo
ozdób świątecznych, a my nie wiemy, co wybrać.

Zróbmy sami świąteczne, brokatowe
kwiatki w ulubionym kolorze!
Potrzebne materiały:
• Rolki po papierze toaletowym,
• Nożyczki,
• Klej,
• Klej brokatowy lub brokat,
• Sznurek lub wstążka.
Jak to zrobić?
1.	Oczyszczamy rolkę po pozostałościach
papieru i zgniatamy. Następnie nożyczkami
tniemy rolkę na centymetrowe paski.
2.	Środek kwiatka formujemy z pięciu
sklejonych pasków w kształcie łezki.
3.	Formujemy listki z łezki zgniecionej na pół.
Doklejamy listki w wybranym miejscu.
4.	Krawędzie pasków dekorujemy kolorowym
klejem brokatowym i zostawiamy
do wyschnięcia.
5.	Sznurek lub wstążkę przewlekamy na końcu
i nasza ozdoba jest gotowa do zawieszenia!

14
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Choinka na stół
Potrzebne materiały:
• Rolki po papierze toaletowym (liczba zależna
od wielkości choinki, np. 16 sztuk),
• Nożyczki,
• Klej i zszywacz,
• Bibuła zielona, zielony papier kolorowy, farby,
• Brokat,
• Płyta CD.
Jak to zrobić?
1.	Oczyszczamy rolki po pozostałościach
papieru.
2.	Kleimy ze sobą rolki, tak aby powstał
stożek (można opcjonalnie użyć zszywacza).
3.	Na starej płycie CD odrysowujemy kontury
gwiazdy za pomocą markera.
4.	Ostrożnie używając nożyczek, wycinamy
z płyty gwiazdę zgodnie z narysowanymi
konturami.
5.	Wyciętą gwiazdę zdobimy brokatem lub
farbą w zależności od naszych upodobań.
6.	Na wierzch nakładamy (można
przytwierdzić zszywaczem) łańcuszek
choinkowy z bibuły lub papieru, a całość
malujemy farbami.
Nasza ozdoba świąteczna jest gotowa na stół
lub na tablicę korkową!

MINILO & ANIEL A nr 20
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Origami – kot
Techniką origami możemy z papieru wykonać niemal każde zwierzątko.
W tym numerze przedstawimy, jak krok po kroku zrobić kota.

1
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3
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7

8

9

10

11
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KOLOROWANKA

Pokoloruj
pojemniki
na odpady zgodnie z nowymi
zasadami segregacji oraz
przykładowe odpady,
a następnie przyporządkuj
je do właściwych
koszy!

Szybko!
już podjeżdża śmieciarka.
Pokoloruj pojemniki i zaznacz,
które odpady powinny być
wrzucone do odpowiedniego
kosza.

MINILO & ANIEL A nr 20
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Ekoedukacja

Uwaga

na niebieskie światło
Nowoczesne ekrany LCD naszych telewizorów,
komputerów, smartfonów, tabletów oraz oświetlenie
LED szkodzą nam pod pewnymi względami bardziej
niż tradycyjne. Emitują one bowiem fale niebieskiego
światła, które jest około 15-krotnie bardziej szkodliwe
dla siatkówki oka od pozostałych barw.

oddziałują. Niebieskie światło stanowi zjawisko
naturalne – jest obecne w świetle dziennym
i wpływa na regulację naszego cyklu dobowego.
Jednak emitowane przez naturalne źródła ma
inną charakterystykę widmową niż to pochodzące
z oświetlenia LED i z ekranów urządzeń cyfrowych.

Ze wszystkich kolorów
tęczy niebieski najbardziej
nam szkodzi
Światło niebieskie jest częścią światła widzialnego
i obejmuje zakres od 380 do 500 nm. Niesie ze
sobą największą w zakresie światła widzialnego
ilość energii, która niestety sprawia, że wewnątrz
oka zachodzą niepożądane, degradujące zjawiska.
Monitory emitują fale niebieskie, czerwone i żółte,
z których właśnie niebieskie najgorzej na nas

18

Coraz więcej czasu poświęcamy na korzystanie
z urządzeń z ekranami LCD i przebywamy
w pomieszczeniach oświetlanych przez lampy
LEDowe. Z większości tych sprzętów korzystamy
z bliskiej odległości, więc nasze oczy są w jeszcze
większym stopniu narażone na szkodliwe działanie
emitowanego światła. Poza tym, korzystając
z urządzeń cyfrowych nieustannie przenosimy
wzrok pomiędzy zdjęciami, ilustracjami czy
tekstem lub podążamy za poruszającymi
się obrazami, co dodatkowo obciąża układ
optyczny. Nie służy nam także technologia LED,
wykorzystywana coraz częściej do oświetlania
pomieszczeń ze względu na swoją znaczną
energooszczędność.

Nie śpię, bo trzymam tablet

Nadmierna ekspozycja na działanie niebieskiego
światła może mieć negatywny wpływ na
nasz wzrok, powodując takie dolegliwości, jak
zmęczenie, suchość, pieczenie i podrażnienie

Ekoedukacja

Kilka praktycznych
porad:
■ Ekran komputera lub telewizora powinien
znajdować się bezpośrednio przed Tobą
i nieco poniżej poziomu oczu tak, aby kąt
patrzenia nie przekraczał 35 stopni.
■ Zapewnij odpowiednią odległość oczu od
ekranu. Najlepiej, by ekrany komputerów
i laptopów znajdowały się w odległości
wyprostowanej ręki.
■ Wszelkie urządzenia przenośne trzymaj
w bezpiecznej odległości od oczu i nieco
poniżej poziomu oczu.
■ Ograniczaj powstawanie odbić światła
(refleksów), regularnie czyszcząc
ekran, przyciemniaj światło główne
w pomieszczeniu i unikaj wysokich
poziomów jasności ekranu.
■ Pamiętaj, by często mrugać, co zapobiega
wysychaniu oczu.
■ Podczas pracy przy komputerze rób
regularne, krótkie przerwy, podczas
których oczy będą mogły odpocząć od
ekranu.
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Przy użyciu bezpłatnych
aplikacji na telefony komórkowe
czy komputery możemy
automatycznie przyciemnić
wyświetlacz, ograniczając
emisję niebieskiego światła

oczu, a w konsekwencji niewyraźne widzenie czy
bóle głowy. Światło niebieskie zaburza procesy
metaboliczne zachodzące w siatkówce oka.
W efekcie powstaje więcej wolnych rodników,
które uszkadzają komórki receptorowe, powodując
ich obumieranie i prowadząc do uszkodzenia
wzroku. Niebieskie światło ma także wpływ na
reakcje źrenic, których wielkość odgrywa ważną
rolę w procesie właściwego ustawienia ostrości
widzenia. Nadmierne zwężenie źrenic przy
niewłaściwym oświetleniu, np. podczas pracy
przy komputerze w ciemnym pomieszczeniu,
może prowadzić do nadwyrężenia oczu i uczucia
wyraźnego dyskomfortu, a także zmęczenia
wzroku i nieostrego widzenia.
Korzystanie z urządzeń cyfrowych bezpośrednio
przed snem może powodować bezsenność
i zaburzenia rytmu dobowego. Niebieskie światło
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działa na nasz mózg jak
informacja, że właśnie
trwa dzień i powinniśmy
być aktywni.
Dochodzi wówczas
do zaburzenia wydzielania
melatoniny, czyli
hormonu warunkującego
sen. Melatonina obniża
ciśnienie krwi, poziom
glukozy i temperaturę ciała,
co sprawia, że śpimy spokojniej.
Jeśli to możliwe, na kilka
godzin przed snem powinniśmy
powstrzymać się od przeglądania smartfona
czy tabletu, aby powoli przygotować organizm
do odpoczynku i umożliwić mu niezakłóconą
regenerację.

Zamiast grać na komputerze,
zjedz marchewkę
Teoretycznie moglibyśmy zrezygnować ze
wszystkich elektronicznych gadżetów. W praktyce
to na nich opiera się nasze codzienne
funkcjonowanie – kontakt ze znajomymi,
wyszukiwanie informacji do szkoły czy pracy,
rozrywka... Na szczęście mamy możliwość
minimalizowania negatywnego wpływu światła
niebieskiego na nasz wzrok. Stosować można np.
okulary z powłoką antyrefleksyjną, która
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neutralizuje
nadmiar
niebieskiego
światła i zwiększa
tym samym komfort
użytkowania urządzeń. Z takich szkieł
mogą korzystać również osoby bez wady
wzroku. Produkowane są też nakładki
ochronne na ekrany, choć bywa, że
przekłamują one kolory, są więc
nieodpowiednie np. dla grafików. Zadbać o wzrok
powinniśmy również poprzez odpowiednią dietę,
bogatą zwłaszcza w warzywa strączkowe i zielone,
m.in. brokuły, szpinak, jarmuż, marchew. Obniżmy
temperaturę kolorów wyświetlanego obrazu na
monitorze i dostosujmy go do warunków
oświetleniowych, panujących w pomieszczeniu.
Przy użyciu bezpłatnych aplikacji na telefony
komórkowe czy komputery możemy
automatycznie przyciemnić wyświetlacz,
ograniczając emisję niebieskiego światła. Istotne
jest także, aby w sztucznie oświetlanych
pomieszczeniach nie skupiać nadmiernie wzroku na
źródle światła. Do zachowania prawidłowej
kondycji wzroku potrzebne są też regularne
badania profilaktyczne i kontrola wad wzroku.
A kiedy jest to możliwe, mimo wszystko, warto
jednak dla własnego zdrowia ograniczyć
korzystanie z urządzeń emitujących niebieskie
światło. KD
Źródła:
• Tatarzyńska K., Wzrok. Niebieskie światło urządzeń szkodzi oczom, 2016, wyborcza.pl
• S zkodliwe działanie światła niebieskiego na organizm, www.jzo.com.pl
• C o z tym niebieskim światłem?, www.chip.pl
• S zkodliwe światło niebieskie i jego znaczenie, iscbreeding.pl
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Miasta,

które nigdy nie śpią
Na niebie jest około cztery i pół tysiąca gwiazd na tyle jasnych,
by w bezksiężycową noc człowiek mógł zobaczyć je gołym okiem. W centrum
Manhattanu z powodu zanieczyszczenia światłem zazwyczaj można
obserwować tylko dwanaście z nich. Nawet pustkowia Doliny Śmierci
w USA są podświetlane przez oddalone o 150 km Las Vegas. Problem
zanieczyszczenia światłem dotyczy nas coraz powszechniej, niosąc poważne
skutki zdrowotne i ekologiczne.

Niebo bez gwiazd

Do najbardziej zanieczyszczonych światłem miejsc
należy wschodnia część Stanów Zjednoczonych,
Europa oraz Japonia. W skali całej Europy najgorsza
sytuacja pod tym względem panuje w krajach
Beneluksu, na zachodzie Niemiec, północy Włoch
oraz w Anglii. Najmniej dotknięte tym problemem
obszary to natomiast północ Skandynawii i Europa
Wschodnia. W Polsce najbardziej zanieczyszczona
światłem jest południowa i środkowa część kraju,
a w szczególności Górnośląski Okręg Przemysłowy,
z Katowicami na czele. Najmniej zanieczyszczony
jest północny wschód. Według niektórych źródeł
najciemniejszym niebem w Polsce może się
poszczycić rejon dawnej wsi Bukowiec, ok. 1,5 km
od granicy polsko-ukraińskiej. Znajduje się tam pole
biwakowe kontrolowane przez Straż Graniczną,
gdzie mamy szansę na nocne obserwacje
gwieździstego nieba.

W Hongkongu się nie wyśpisz

Hongkong jest uznawany za najbardziej
zanieczyszczone światłem miasto na świecie.
Niebo nad centrum biznesowym bywa tutaj nocą
1,2 tys. razy jaśniejsze niż naturalnie. Obecnie
to jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na
świecie, zamieszkiwane przez ponad 7,3 mln ludzi
(liczba ta ciągle rośnie). W związku ze wzrostem
MINILO & ANIEL A nr 20

A jak my sami możemy
pomóc zredukować poziom
zanieczyszczenia światłem?

■ Wyłączajmy wszystkie niepotrzebne
źródła światła (np. wychodząc z pokoju).
■ Używajmy żarówek o małej mocy
– dzięki temu zaoszczędzimy na
rachunkach i zredukujemy intensywność
emitowanego światła.
■ Upewnijmy się, że zarówno oświetlenie
wewnętrzne, jak i zewnętrzne jest
prawidłowo nakierowane i oświetla tylko
to, co rzeczywiście powinno.
■ Zainstalujmy czujniki ruchu lub regulatory
czasowe, aby oświetlenie zewnętrzne
było włączone tylko wtedy, gdy zachodzi
taka potrzeba.
■ Zamontujmy żaluzje lub grubsze zasłony,
aby zminimalizować ilość światła
wydostającego się z domu, jak również
dostającego się do naszych domów
z zewnątrz.
■ Zainstalujmy regulator oświetlania,
aby móc odpowiednio dopasowywać
natężenie światła do poziomu jasności
oświetlenia.
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zapotrzebowania na lokale mieszkalne i usługowe,
jak grzyby po deszczu powstają nowe wieżowce
czy sieci sklepów, co nieuchronnie prowadzi do
zwiększenia natężenia światła. Od finansowego
centrum aż po peryferie metropolii jasność
nocnego nieba osiągnęła poziom, który może
być szkodliwy dla zdrowia ludzi. Wystawienie
na długie i duże zanieczyszczenie światłem
może rozregulowywać zegar biologiczny
oraz negatywnie wpływać na funkcje mózgu
i gospodarkę hormonalną, a także szkodzić
zwierzętom i roślinom (więcej o negatywnym
wpływie zanieczyszczenia światłem piszemy
na stronie 18).

zasnąć. Twierdzą również, że tak mocne światło
przez całą noc jest marnotrawstwem i należałoby
zmniejszyć jego intensywność.
Jak podkreślają lokalne media, w przeciwieństwie
do Londynu czy Sydney w Hongkongu nie
obowiązują żadne przepisy regulujące zewnętrzne
oświetlenie i jego dopuszczalną jasność.

LED lekiem na całe zło?

Prawdopodobnie
za rozjaśnianie
nieba w głównej mierze
odpowiadają trwoniące energię podświetlane
szyldy reklamowe i zwrócone ku górze lampy.
Hongkong zmaga się także z zanieczyszczonym
powietrzem – niewielkie cząsteczki brudu unoszą
się między budynkami, a gdy wielkie, jasne
billboardy je oświetlają, tworzy się coś na kształt
„ziemskiej drogi mlecznej”. Mówi się, że władze
Hongkongu obsesyjnie dbają o bezpieczeństwo,
doświetlając puste ulice, na których nawet
w nocy bywa jasno jak za dnia. Okazuje się, że nie
pochwalają tego sami mieszkańcy Hongkongu.
Po przeprowadzeniu badań opinii publicznej wyrazili
oni swoje niezadowolenie, bo światło wdziera się
oknami do ich mieszkań, przez co trudno jest im
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Obecnie w niektórych metropoliach próbuje się
zminimalizować problem zanieczyszczenia
światłem poprzez wymianę tradycyjnych źródeł
światła ulicznego na oświetlenie LED. Jest to także
sposób na redukcję kosztów oświetlenia w tych
miastach. Takie rozwiązania rozważa się bądź już
stosuje m.in. w Los Angeles, Nowym Jorku czy
Kopenhadze. Trzeba jednak pamiętać,
że oświetlenie LED ma swoje dobre i złe strony.
Do zalet należy z pewnością możliwość
nakierowania światła tam, gdzie jest ono
potrzebne. Łatwiej je także zintegrować z innymi
systemami, np. czujnikami ruchu. Jednak
najbardziej wydajne energetycznie diody LED
emitują znaczną ilość niebieskiego światła, które
wydatnie wpływa na rozjaśnianie nocnego nieba.
Na szczęście trwają prace mające rozwiązać ten
problem i redukować ilość emitowanego
niebieskiego światła – w nowoczesnych diodach
LED będzie istniała szersza paleta barw
i możliwość dopasowania koloru światła
w zależności od pory dnia lub nocy przy użyciu
odpowiedniej aplikacji. Zaleca się używanie rano
świateł białych, zaś wieczorem słabszych, najlepiej
żółtych, ponieważ niebieskie światło ma
największy wpływ na nasz dobowy rytm. KD

Źródła:
•H
 ongkong najbardziej zanieczyszczony światłem. „Nie ma ludzi, światło jest”, 2013,
tvnmeteo.tvn24.pl
•B
 rzeziński W., Bez prawa do gwiazd, 2016, www.tygodnikpowszechny.pl
•W
 ybierz się w najciemniejsze miejsca w Polsce, 2014, www.twojapogoda.pl
•U
 rban light pollution: why we're all living with permanent 'mini jetlag',
www.theguardian.com
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W poszukiwaniu

spadających gwiazd
Parki Ciemnego Nieba to idealne miejsce nie tylko
dla miłośników natury czy astronomii. Widok
spadających meteorów i milionów gwiazd błyszczących
na tle czarnego nieba powinien zachwycić każdego.
Bo czy może być coś bardziej romantycznego?

do ochrony obszarów, na których się znajdują.
W Polsce funkcjonują dwa takie miejsca - Izerski
Park Ciemnego Nieba oraz Park Gwiezdnego Nieba
„Bieszczady”.

P

arki ciemnego nieba tworzy się przede
wszystkim po to, by ochronić cenne
przyrodniczo obszary i uwrażliwić społeczeństwo
na problem zanieczyszczenia środowiska światłem.
Do dyspozycji zwiedzających są tu między innymi
takie obiekty, jak zegary słoneczne, gnomony
(o tym, czym jest gnomon, przeczytacie na
stronie 30), ścieżki edukacyjne czy pola biwakowe
przeznaczone do prowadzenia obserwacji pod
naturalnie ciemnym niebem. Niektóre parki
posiadają również obserwatoria astronomiczne,
planetaria lub centra multimedialne. Oprócz
funkcji turystycznej, parki ciemnego nieba poprzez
odpowiednie regulacje prawne przyczyniają się
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Izerski Park Ciemnego Nieba

Izerski Park Ciemnego Nieba jest zlokalizowany
w zachodniej części Sudetów. Na obszarze 75
km2, z dala od terenów zabudowanych, turyści
mogą zachwycać się widokiem milionów gwiazd.
Głównym powodem utworzenia parku ciemnego
nieba w Górach Izerskich była chęć edukacji
społeczeństwa i przekazania ludziom wiedzy na
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temat zanieczyszczenia światłem. Projekt był
Park Gwiezdnego Nieba
realizowany podczas Międzynarodowego Roku
„Bieszczady”
Astronomicznego w porozumieniu ze stroną
czeską. Szlak prowadzący przez Halę Izerską
Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” został
i schronisko ma długość ok. 15 km. Najwięcej
oficjalnie powołany do życia w 2013 roku na
gwiazd można dostrzec w najdłuższą noc w roku,
obszarze 1140 km2. Niska gęstość zaludnienia
czyli z 21 na 22 grudnia. Szczególnie interesująca
i przejrzystość górskiego powietrza tworzą idealne
może być wycieczka Drogą Izerską, przy której
warunki do obserwacji – według niektórych jest to
w skali 1:1 000 000 000 rozstawione są kamienie
najlepsze pod tym względem miejsce w Polsce.
z symbolami planet krążących wokół Słońca. Warto Park oferuje m.in. zwiedzanie z Gwiezdnym
wyposażyć się w latarkę i ubrać odpowiednio ciepło, Przewodnikiem, który wskaże nam Drogę Mleczną,
stosownie do pory roku. Natomiast w budynku
niektóre planety czy sztuczne satelity, a także
dawnej huty Karsthal w osadzie Orle znajduje się
nauczy rozpoznawania głównych gwiazdozbiorów.
nowoczesna pracownia dydaktyczna, wyposażona
W weekendy zaś organizowane są astropokazy
w teleskopy, komputery, sprzęt fotograficzny
„Pod Drogą Mleczną”. KD
i inne urządzenia do prowadzenia obserwacji
Źródła:
astronomicznych. Na terenie Izerskiego PCN
•W
 ybierz się w najciemniejsze miejsca w Polsce, 2014, www.twojapogoda.pl
cyklicznie organizowane są również wydarzenia
• I wanicki G., Parki ciemnego nieba, www.urania.edu.pl
•w
 ww.gwiezdnebieszczady.pl
dla pasjonatów astronomii, takie jak Ogólnopolskie
Spotkania Astronomiczne czy Szkolne Warsztaty
Astronomiczne.
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Gdy Słońce
nie zachodzi

Czy wyobrażacie sobie, jak to jest, gdy za oknem przez
całą dobę jest jasno, nawet wtedy, kiedy chcecie już
położyć się spać? Gdy możecie wstać z łóżka o północy
i przeczytać na tarasie książkę, bo jest widno jak za dnia?
Brzmi trochę jak science fiction, a jednak w północnej
Norwegii czy Szwecji to zjawisko zupełnie normalne.

D

zień polarny i noc polarna to zjawiska, które
występują w strefach polarnych za granicą
koła podbiegunowego północnego (jego granica
przechodzi m.in. przez północną część Norwegii
i Szwecji). Im dalej na północ od granicy północnego
koła podbiegunowego, tym dzień polarny i noc
polarna są dłuższe. Zjawiska te występują
naprzemiennie, a jeżeli na biegunie północnym trwa
dzień polarny, to na południowym noc polarna i na
odwrót.

Dzień polarny polega na tym, że w miesiącach
letnich słońce w ogóle nie zachodzi za horyzont
– oznacza to, że nawet w nocy jest widno.
Ze zjawiskiem dnia polarnego, w zależności od
miejsca, możemy mieć do czynienia najczęściej
w okresie od maja do lipca, choć na biegunie
MINILO & ANIEL A nr 20

północnym słońce może nie zachodzić nawet
przez sześć miesięcy.
Dzień polarny często mylony jest ze zjawiskiem
białej nocy. Biała noc polega na tym, że zmierzch
przechodzi bezpośrednio w świt. Dzień trwa
wtedy 24 godziny, a noc jest bardzo krótka i jasna.
W przeciwieństwie do dnia polarnego, podczas białej
nocy tarcza słoneczna chowa się za horyzontem
(choć bardzo płytko). Białe noce obserwuje się
w strefach polarnych wiosną i latem.
Podczas nocy polarnej słońce przebywa poniżej
linii horyzontu przez 24 godziny na dobę. Wbrew
pozorom, nie oznacza to całkowitych ciemności.
Choć w tym czasie słońca nie widać, przez pewien
czas przebywa ono niezbyt nisko pod linią horyzontu,
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a jego promienie odbijają się od warstw atmosfery
i docierają do nas. Powoduje to, że przez parę godzin
w ciągu doby za oknem jest półmrok – taki stan
obserwuje się przez kilka tygodni na początku i na
końcu okresu nocy polarnej. W okresie nocy polarnej
naturalne oświetlenie zapewniają księżyc i gwiazdy,
a także zorza polarna.

Nocne atrakcje

Widok słońca nieustannie krążącego
powyżej linii widnokręgu jest niewątpliwą
atrakcją. Nic więc dziwnego, że zjawisko
dnia polarnego przyciąga do krajów
skandynawskich rzesze turystów. Wprawdzie
muzea i obiekty architektury zazwyczaj są
w nocy zamknięte, jednak zawsze pozostaje
możliwość podjęcia innych aktywności. Do
głównych atrakcji należy gra w golfa na
polach otwartych przez całą noc, położonych
tuż obok oceanu. Dużą popularnością cieszą
się też rejsy statkami wycieczkowymi, gdzie
z pokładu można obserwować wędrówkę
niezachodzącego słońca. Mamy także
możliwość wzięcia udziału w wielorybim
safari, które organizowane jest również w nocy.
Fani wędkowania będą mieli zaś okazję do
połowu o północy. W czerwcu w norweskim
Trosmo organizowany jest natomiast
najbardziej wysunięty na północ maraton.
Jakby tego wszystkiego było mało, będąc
na kole podbiegunowym w czasie trwania
dnia polarnego, można korzystać z atrakcji
przyrodniczych związanych z występowaniem
tego zjawiska. Niedaleko Nordkappu znajduje
się skała zwana „Kirkeporten”, czyli „brama
kościelna”. Rozciąga się stąd piękny widok
na formację skalną Hornet na Przylądku
Północnym. Latem, między 24 a 2 w nocy,
można ujrzeć słońce świecące dokładnie
pomiędzy tymi skalnymi wrotami.
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Jak czujemy się w takich
warunkach?

Początkowo może nam się wydawać, że w trakcie
dnia polarnego możemy bez problemu funkcjonować
i w ogóle nie spać. Oczywiście tak jasne noce
sprawiają, że jesteśmy nieco zdezorientowani
i o wiele trudniej nam zasnąć, zwłaszcza jeśli nawet
w normalnych warunkach cierpimy na bezsenność.
Po pewnym czasie wszystko powinno jednak
wrócić do normy i nasz rytm dobowy zazwyczaj
w końcu się stabilizuje. Dzień polarny dostarcza
nam niesamowitych wrażeń – w Polsce nie możemy
wybrać się o północy na spacer w blasku słońca!
Interesująca może być też przechadzka po uśpionym
miasteczku, kiedy jest zupełnie jasno, a spacerujący
mają wrażenie, że oprócz nich nie ma tam nikogo
innego.

Jeśli chodzi o noc polarną, to chociaż wydaje się, że
trudno byłoby wytrzymać przez kilka miesięcy, kiedy
za oknem wciąż jest ciemno, to organizm szybko się
przyzwyczaja do takiego stanu rzeczy. Jesteśmy
oczywiście bardziej senni niż zazwyczaj, ale mając
odpowiednio zaplanowany i uregulowany rytm dnia,
możemy sobie z tym poradzić. W miejscowościach
położonych za kołem podbiegunowym mieszkańcy
oczywiście nie zapadają w sen zimowy na ten czas,
lecz jak zwykle pracują czy chodzą do szkoły. KD
Źródła:
•w
 ww.norwegofil.pl
•w
 ww.goskandynawia.eu
•w
 ww.polartravel.pl
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Ciemna strona

żarówek

Żarówki i świetlówki energooszczędne, ze względu na zawartość szkodliwej
dla zdrowia i środowiska rtęci, zaliczane są do odpadów niebezpiecznych.
Muszą być więc osobno segregowane w celu unieszkodliwienia lub
przetworzenia. Segregacja odpadów tego typu oraz ich poprawne zbieranie
umożliwia odzyskanie z nich znacznej ilości surowców wtórnych, które
mogą posłużyć do produkcji nowych urządzeń. Dodatkowo nie dochodzi
wówczas do emisji szkodliwych substancji i degradacji środowiska
naturalnego. Jak więc powinno się postępować ze zużytymi żarówkami
energooszczędnymi, mając na uwadze dobro swoje, przyrody
i całego otoczenia?

K

ilka lat temu (w 2009 roku) rozpoczęto proces
wycofywania z użytku tradycyjnych żarówek
zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Na rynku
pozostawiono ich energooszczędne substytuty:
ulepszone żarówki wykonane w technologii
halogenowej, lampy diodowe (LED) i kompaktowe
lampy fluorescencyjne (świetlówki). Tradycyjne
żarówki są nadal dostępne w sprzedaży, jednak
pod inną nazwą, np. żarówka „wstrząsoodporna”,
„przemysłowa” czy „lampy do celów specjalnych”, a na
ich opakowaniach pojawił się wyraźny napis, że „lampa
nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych”.
Zużyta świetlówka może być wykorzystana wtórnie
w blisko 90%. Firmy zajmujące się utylizacją mają
zawarte umowy z wieloma przedsiębiorstwami,
urzędami, służbą zdrowia, koleją, wojskiem,
supermarketami, od których własnym transportem
odbierają niebezpieczne odpady. Świetlówki
powinny być przewożone w pozycji pionowej,
w odpowiednich, atestowanych pojemnikach,
aby nie ulec stłuczeniu. Końcowymi produktami
unieszkodliwiania świetlówek są surowce całkowicie
wolne od zawartości rtęci, takie jak: metale żelazne
i nieżelazne (przekazywane do hut), stłuczka
szklana (trafiająca do hut szkła), tworzywa sztuczne
oraz metaliczna rtęć. Wszystkie te produkty nadają
się do ponownego wykorzystania.
MINILO & ANIEL A nr 20

Istnieją specjalne punkty
zbierania elektrośmieci,
w których bezpłatnie
możemy pozostawić
dowolną ilość zużytych
urządzeń, w tym
oświetleniowych. Tego typu
odpady przyjmowane
są bezpłatnie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych,
czyli PSZOK-u. Ponadto
ogólnodostępne pojemniki
na odpady niebezpieczne
coraz częściej można
spotkać w dużych sklepach.
Warto wiedzieć, że każdą
zużytą świetlówkę można
oddać w sklepie przy okazji
zakupu nowej. Specjalne
pojemniki na tego rodzaju
odpady mogą być również
za darmo zamontowane na
każdym osiedlu – wystarczy
jedynie zgłosić taką
potrzebę zarządcy lub
administracji.
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Co zrobić, gdy świetlówka
lub żarówka energooszczędna
ulegnie stłuczeniu?
■P
 rzede wszystkim musimy otworzyć
okno i wietrzyć pokój minimum
15 minut, by usunąć opary rtęci. Należy
również zabezpieczyć pomieszczenie,
żeby dzieci i domowe zwierzęta nie
wchodziły do niego i nie roznosiły
resztek rtęci w inne miejsca.
■N
 ie wolno używać odkurzacza, aby nie
powodować przedostawania się toksycznych
oparów do powietrza.
■R
 tęć i resztę substancji należy zebrać mokrą
ścierką lub gąbką i również możliwie szybko
zabezpieczyć w szczelnym foliowym worku
lub torbie. Wszystkie elementy, które mogły
mieć kontakt z metalem, należy również
wrzucić do worka, zakleić go taśmą i pozbyć
się go – absolutnie nie wyrzucając do kosza,
lecz oddając do przeznaczonego do tego
punktu.
■P
 odczas sprzątania należy korzystać
z dodatkowej ochrony dłoni (np. lateksowych
rękawiczek) i dróg oddechowych.
Po zakończeniu pracy należy koniecznie
dokładnie umyć ręce.
■N
 iezabezpieczona rtęć tworzy opary, które
wnikają do organizmu i przedostają się do
krwi oraz mózgu, prowadząc do trwałych
zmian (zwłaszcza w ośrodkowym układzie
nerwowym). Znaczna część rtęci kumuluje
się w organizmie, głównie w nerkach oraz
wątrobie. Obecność tego metalu w ciele
powoduje także m.in. niszczenie komórek,
zapalenie płuc, niewydolność serca czy
poważne problemy z układem pokarmowym.
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Jak widać, na pozór niegroźny przedmiot może
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi
oraz środowiska naturalnego, dlatego też niezwykle
ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak postępować
z zużytą, przepaloną żarówką. Ilość sprawnych
żarówek w naszych domach często przekracza
10 sztuk i biorąc pod uwagę, że od czasu do czasu
żarówkę trzeba wymienić, mamy do czynienia
z pokaźną ilością odpadów. Pamiętajmy więc
o zagrożeniach, jakie może powodować niewłaściwe
zagospodarowanie zużytych świetlówek. KD
Źródła:
•R
 ozporządzenie Komisji nr 244/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/
WE Parlamentu Europejskiego
•w
 ww.akademiaodpadowa.pl
•w
 ww.zuzyteswietlowki.pl
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Tik-tak, tik-tak…
– historia zegara

Przemijanie, chronologia zdarzeń, ruch Słońca po widnokręgu,
rytm dnia – to zagadnienia od zawsze wzbudzające zainteresowanie
i fascynację człowieka. Od zarania dziejów szukaliśmy sposobu na
ujęcie czasu w mierzalne ramy, by poczuć, że choć w niewielkim stopniu
kontrolujemy jego upływ.

Pasjonująca wędrówka Słońca
Nikogo zapewne nie zdziwi fakt, że jednym
z pierwszych przyrządów naukowych i pomiarowych
był zegar słoneczny, używany prawdopodobnie
już 5500 lat temu. Wykorzystuje on obrotowy
ruch Ziemi, odmierzając czas na podstawie zmiany
pozycji Słońca podczas jego pozornego ruchu po
nieboskłonie. Jego działanie polega na wskazaniu
odpowiedniego obszaru podziałki za pomocą cienia,
rzucanego przez nieruchomą wskazówkę na skalę
czasu na powierzchni tarczy zegarowej. Przypuszcza
się, że rolę zegarów i kalendarzy słonecznych pełnić
mogły takie budowle, jak np. Stonehenge.
Mniej więcej w tym samym czasie pojawiło się
urządzenie zwane gnomonem. Był to po prostu słup
ustawiony pionowo na publicznym placu, wokół
MINILO & ANIEL A nr 20
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Największy zegar w Polsce umieszczony
jest na południowej ścianie bloku nr 1
Elektrowni Opole w Brzeziu (opolskie).
Zegar sterowany jest falą radiową.
Jego tarcza o średnicy 8 m widoczna
jest z odległości kilku kilometrów.
Wskazówka minutowa ma długość
3,6 m i waży 90 kg, zaś godzinowa
– długość 2,6 m i wagę 50 kg. Zegar
podświetla 4,5 tysiąca diod.

Innym pomysłem mierzenia czasu był zegar wodny,
którego data powstania nie jest znana (szacuje
się ją na ok. 2700 rok p.n.e.). Pierwszą jego wersję
stworzyli Egipcjanie. Jak można się domyślić, forma
tego wynalazku była prosta, lecz jednocześnie
niedokładna. Egipski zegar wodny stanowiło
naczynie wypełnione wodą, z pozostawionym na
dole otworem, przez który woda wydostawała
się na zewnątrz. Największym problemem było
nieregularne ciśnienie przepływającej wody
– im więcej było jej w naczyniu, tym szybciej
wydostawała się na zewnątrz. Przez to wyniki
pomiarów były bardzo nierównomierne i zegar
był niedokładny. Grecy używali zegarów wodnych
do odmierzania konkretnego przedziału czasu:
na przykład podczas przemówień publicznych
odliczano czas dla poszczególnych mówców,
przewidziany na wygłoszenie przez każdego z nich
przemówienia.

którego zaznaczano konkretne godziny. Działał
w sposób bardzo zbliżony do funkcjonowania
zegara słonecznego – cień w ciągu dnia przesuwał
się, pokazując mieszkańcom, która jest godzina.
Ludzie nie mieli jednak świadomości, że wskazania
gnomona różnią się od siebie w zależności od pory
roku. Metoda ta była używana w Chinach, Egipcie
czy Babilonii. Gnomon był stosowany również do
wyznaczania azymutu Słońca, zatem było to jedno
z pierwszych urządzeń astronomicznych.

Modyfikacją zegara wodnego okazał się zegar
piaskowy, czyli klepsydra. Działał on na tej samej
zasadzie, z tym że wewnątrz naczynia znajdował się
piasek, a nie woda. Dzięki temu rozwiązano problem
naporu wody i nieregularnej prędkości jej przepływu.

Zegary bez wskazówek

Przełomowym osiągnięciem naukowo-technicznym okazało się skonstruowanie
w Grecji (prawdopodobnie w II wieku p.n.e.)
astrolabium, czyli modelu nieba umieszczonego
na płaszczyźnie. Urządzenie stworzone przez
Hipparcha, a udoskonalone przez Ptolemeusza,
pokazuje nam konkretne położenie ciał niebieskich
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Największy zegar świata znajduje
się w świętym mieście muzułmanów,
Mekce, na terenie Arabii Saudyjskiej.
Zawisł on na szczycie olbrzymiego
wieżowca Makkah Clock Royal Tower,
drugiego pod względem wysokości
drapacza chmur na świecie. Cztery
tarcze o 46-metrowych średnicach
znajdują się na czterech ścianach
budynku tuż obok Wielkiego Meczetu,
na wysokości 400 m. Zegar jest
widoczny z odległości 17 km w nocy
oraz 12 km w dzień. Boki tarcz
ozdobiono mozaiką z ponad 90 mln
kawałków kolorowego szkła, a koszt
całego przedsięwzięcia wyniósł 3 mld
dolarów!

określonego dnia lub o konkretnej porze.
Astrolabium umożliwiało ustalenie czasu na
podstawie obserwacji Słońca oraz na podstawie
obserwacji gwiazd. Urządzenie to miało również
szerokie zastosowanie w astronomii, miernictwie
czy nawigacji.
Od XIV wieku naszej ery zaczęto stosować
nowe rodzaje zegarów, o wiele dokładniejsze
niż poprzednie – były to zegary mechaniczne,
wykorzystujące jako regulator chodu wahadło lub
balans. Pierwsze zegary mechaniczne w niczym
nie przypominały obecnych – nie posiadały tarczy
ani wskazówek, a pełne godziny były wybijane
przez umieszczony wewnątrz dzwon, uruchamiany
przez mechanizm. Zegary tego rodzaju były
umieszczane przeważnie na wieżach kościelnych,
a w późniejszych czasach również na pałacach
oraz ratuszach miejskich. Również w Polsce zegary
MINILO & ANIEL A nr 20

mechaniczne cieszyły się dużą popularnością, jeden
z pierwszych zegarów umieszczonych w naszym
kraju znajdował się na ratuszu we Wrocławiu
(powstał ok. 1368 roku). Ówczesne zegary określały
czas z błędem sięgającym nawet piętnastu minut
i działały wyłącznie w pozycji pionowej. Zegary
wahadłowe są bardzo wrażliwe na zakłócenia
pracy, dlatego budowane są wyłącznie jako
stacjonarne, z obudową w postaci szafki, najczęściej
drewnianej. Najdokładniejszy zegar wahadłowy,
będący jednocześnie najdokładniejszym zegarem
mechanicznym na świecie, został skonstruowany
przez pracowników Muzeum Zegarów Wieżowych
w Gdańsku. Jest on kilkunastokrotnie dokładniejszy
od innych konstrukcji, jego wskazania kształtują się
w zakresie kilkudziesięciu mikrosekund odchylenia
na dobę.

Obecnie masowo produkuje się zegary kwarcowe,
tańsze i bardzo punktualne. Do odmierzania czasu
wykorzystują one drgający kryształ kwarcu. Drgania
kryształu są zliczane przez układy cyfrowe, które
pokazują aktualny czas na wyświetlaczu. Warto
wspomnieć też o zegarach atomowych, których
działanie bazuje na zaawansowanej fizyce.
Dokładność takich zegarów dochodzi do 1/10
nanosekundy (jedna nanosekunda – jedna
miliardowa sekundy) na dzień. W praktycznych
zastosowaniach zegary atomowe są zbyt drogie dla
indywidualnych użytkowników, zresztą ich
dokładność rzadko bywa niezbędna w codziennym
życiu. Do najbardziej precyzyjnych zegarów zalicza
się dzisiaj masery wodorowe, stosowane m.in.
w technologiach kosmicznych. KD
Źródła:
•H
 istoria zegarów na przestrzeni dziejów, 2014, www.zegarek.cba.pl
•W
 jaki sposób człowiek mierzył czas na przestrzeni dziejów?,
www.eszkola-wielkopolska.pl
•H
 istoria zegara, 2015, www.paranormalne.pl/topic/39438-historia-zegara
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Środowiskowe oddziaływanie

baterii i akumulatora

Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma w domu malutki akumulator
wielkości kostki do gry, z którego energia wystarczy na pokrycie
zapotrzebowania czteroosobowego gospodarstwa domowego przez cały
miesiąc. Ponadto akumulator jest zasilany energią odnawialną ze słońca,
wiatru lub wody. Brzmi kosmicznie? Bo żyjemy w kosmosie!

J

eszcze około 80 lat temu, kiedy wynaleziono
pierwszy komputer, do jego działania potrzebny
był stały dostęp energii elektrycznej. Urządzenie
zajmowało powierzchnię 140 m2 (całkiem duży
dom) i ważyło ponad 27 ton! Jak jest teraz?
Minikomputery w postaci smartfonów, zasilane
akumulatorami, które potrafią działać bez
ładowania nawet kilka dni, możemy zmieścić
w kieszeni.

Zacznijmy więc od początku – pierwsze ogniwo
pierwotne, czyli baterię (która charakteryzuje
się przepływem napięcia elektrycznego
pomiędzy metalami w obecności
elektrolitu) stworzył Alessandro
Volta w drugiej połowie XVIII w.
Wtedy to zaczęły się badania,
produkcja oraz poszukiwanie
nowych sposobów na uzyskanie
przenośnej energii. Niestety
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ogniwa pierwotne były jednorazowe, a procesy
zachodzące w bateriach nieodwracalne,
co sprawdzało się tylko przez krótki okres
użytkowania. W miarę upływu czasu pojawiły się
ogniwa wtórne, czyli akumulatory, które można było
ładować prądem elektrycznym i wykorzystywać
wielokrotnie.
Akumulatory szybko zaczęły zyskiwać na
popularności – stając się niezastąpionymi
przenośnymi źródłami energii elektrycznej,
potrzebnej do zasilania wielu maszyn
i urządzeń. Ostatnie lata natomiast
przyniosły rozwój tak zwanej zielonej
energii, czyli pozyskiwania prądu
elektrycznego z odnawialnych
źródeł energii (słońca, wody i wiatru).
To przede wszystkim ten sektor
potrzebuje rozwoju akumulatorów,
by magazynować więcej „darmowej”,
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ekologicznej energii i zmniejszać zużycie surowców
w konwencjonalnych elektrowniach.
Biorąc pod uwagę ilość obecnie powstających  
odpadów, warto się zastanowić: dlaczego baterie
są mało efektywne? Odpowiedź jest prosta:
jednorazowość. Akumulatory w przeciwieństwie
do swoich poprzedników są nie tylko oszczędnością
pieniędzy, ale przede wszystkim nie zużywają się tak
szybko. Wyobraźmy sobie, jak często musielibyśmy
wymieniać baterie w telefonach komórkowych lub
laptopach i jakie ilości odpadów byłyby przy tym
produkowane. Jadąc na wakacje, potrzebowalibyśmy
torby baterii jednorazowych i średnio raz dziennie
musielibyśmy zmienić ogniwo zasilające urządzenia
codziennego użytku. W skali roku skutkowałoby
to niewyobrażalnymi ilościami niebezpiecznych
odpadów. Akumulatory to także oszczędność
miejsca. Nawet gdybyśmy musieli zabrać ze sobą
drugi akumulator i ładowarkę, to zawsze zajmuje
w plecaku mniej miejsca niż cała masa baterii.
Obecnie prowadzi się selektywną zbiórkę zużytych
baterii i zużytych akumulatorów, ze względu na ich
niebezpieczne właściwości. Ponad 70% surowców
(w zależności od składu i producenta, wartość ta
może być wyższa) z każdej baterii czy akumulatora
da się odzyskać, ponownie wykorzystać i tym samym
oszczędzić wyczerpujące się surowce naturalne.
W przypadku, gdy odzysk i recykling składników baterii
lub akumulatora nie jest możliwy w 100%, selektywna
zbiórka pozwala w całości zagospodarować je
w sposób bezpieczny dla środowiska.
Dlaczego powinniśmy oddawać baterie
i akumulatory do specjalnego punktu zbiórki?
Jakie niebezpieczne substancje zawierają? Przede
wszystkim są to: ołów, rtęć, kadm, elektrolit i dużo
innych pierwiastków. Prawie wszystkie substancje
zawarte w bateriach i akumulatorach mogą trwale
zanieczyścić glebę i wodę, a tym samym pozostawić
po sobie duży ślad środowiskowy. Właściwie
MINILO & ANIEL A nr 20

postępując z bateriami i akumulatorami, możemy
przyczynić się do zmniejszenia tego śladu i zapobiec
zanieczyszczeniu środowiska.
Poznajcie kilka dobrych praktyk
w tym zakresie:
1. Wymień baterie jednorazowe na akumulatorki
i ładowarkę.
2. J eżeli punkt 1 jest niemożliwy: zbieraj
selektywnie baterie i oddawaj je w punkcie
do tego przeznaczonym.
3. A
 kumulatorki ładuj przed ich pełnym
rozładowaniem – zwiększa to ich żywotność.
4. Raz w miesiącu rozładuj do wyłączenia
urządzenia – w celu kalibracji wewnętrznych
systemów zliczających pojemność.
Warto dbać o eksploatowane urządzenia i zapewnić
im bezpieczne źródło zasilania, które nie wyczerpie
się zbyt szybko. W przypadku potrzeby zakupu
nowego akumulatora, wybierajmy te, które będą nam
służyły jak najdłużej z jak największą efektywnością.
Pamiętajmy również, żeby stare, zużyte akumulatory
zostawiać w sklepach lub punktach zbiórki – nam już
się nie przydadzą, a zakład przetwarzania odzyska
z nich cenne surowce.
Kampania przygotowana
na zlecenie Enersys Sp. z o.o.

Źródła:
•M
 agdziak R., Akumulatory będą tańsze, ale nie pojemniejsze,
www.elektronikab2b.pl
•G
 ozdek J., Akumulatory przyszłości, www.chip.pl
•w
 ww.wikipedia.pl
•R
 EBA Organizacja Odzysku S.A., Prawie wszystko o bateriach, 2006.
•G
 rodkiewicz P., Bateria – niezastąpione źródło energii, „MiniLO&Aniela” 7 (3/2014).
•P
 erzanowski M., Bateria i akumulator – mali spryciarze, bez których nie wyobrażamy
sobie życia, „MiniLO&Aniela” 16 (4/2016).
• J ak dbać o akumulatory litowo-jonowe w aparatach – fakty, www.fotopolis.pl

33

Ekoedukacja

Kamikatsu

– miasto „bez odpadów”
Czy możliwe jest, aby na ulicach miast nie stały kontenery na śmieci,
po drogach nie jeździły śmieciarki, a odpady w 100% były poddawane
recyklingowi? Okazuje się, że tak! Japońskie miasteczko Kamikatsu
jest bliskie osiągnięcia tego celu, a w efekcie stania się pierwszym na
świecie miastem ZERO WASTE, czyli takim, w którym produkuje się
ZERO ODPADÓW.

Z

amieszkiwane przez zaledwie dwa tysiące
mieszkańców miasteczko Kamikatsu położone
jest na wzgórzach wyspy Sikoku w Prefekturze
Tokushima w południowo-zachodniej części Kraju
Kwitnącej Wiśni. Od najbliższego większego miasta
oddalone jest o 30 km, odległość od Tokio to
natomiast prawie 700 km. Mieszkańcy Kamikatsu
to głównie rolnicy zajmujący się uprawą ryżu oraz
prowadzeniem agroturystyki. Ostatnimi czasy
spokój mieszkańców coraz częściej burzą jednak
goście, chcący przekonać się, czy faktycznie realne
jest funkcjonowanie miasta bez odpadów.

Jak to się zaczęło?

W 2003 roku władze miasta zwróciły uwagę na
problem zalegających wszędzie hałd odpadów, które
psuły piękny krajobraz Kamikatsu, będący jednym
z jego najważniejszych walorów turystycznych.
Zaproponowano mieszkańcom wzięcie udziału
w programie Zero Waste (ang. zero odpadów), który
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Tab. 1. Kategorie odpadów w Kamikatsu
Kategoria

Rodzaj odpadu

1

Puszki aluminiowe

2

Puszki stalowe

3

Puszki po sprayach

4

Metalowe kapsle

5

Bezbarwne butelki szklane

6

Białe butelki szklane

7

Duże szklane butelki

8

Szklane butelki innego koloru

9

Inne szklane odpady, np. szkło z luster czy szyb

10

miał polegać na minimalizacji produkcji odpadów
przez społeczeństwo oraz przetwarzaniu ich
w jak największym odsetku. Ogłoszono przyjęcie
„Deklaracji Zero Odpadów”, która zakładała, że
do 2020 roku Kamikatsu zostanie pierwszym
bezodpadowym miastem – nieskładującym
odpadów oraz niekorzystającym ze spalarni
odpadów.

Baterie

11
12

Żarówki różnego rodzaju

13
14

Rozbite żarówki

15

Opakowania z tworzyw sztucznych,
np. plastikowe tacki

16

Tekstylia

17

Opakowania z papieru i tworzywa sztucznego,
np. kartony po mleku, sokach

18

Makulatura

19

Czasopisma na szarym papierze

20

Kolorowe magazyny

21

Drewniane pałeczki

22

Plastikowe butelki PET

23

Plastikowe nakrętki

24

Zapalniczki

25

Materace i dywany

26

Pieluchy

27

Zużyty olej kuchenny

28

Pozostałe opakowania z plastiku

29

Wszystko, co nie może być przekształcone
inaczej niż poprzez spalenie

30

Opony

31

Odpady wielkogabarytowe

32

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

33

Odpady biodegradowalne

34

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.quora.com/What-are-the-34categories-of-waste-in-Kamikatsu-the-zero-waste-town
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Akcja – segregacja!

Początkowo podjęty eksperyment ekologiczny
zakładał segregację odpadów na 9 kategorii,
ale niedługo później zwiększono tę ilość do 34
rodzajów odpadów. Mieszkańcy Kamikatsu
segregują wszystko – do oddzielnych
pojemników wrzucają puszki aluminiowe, puszki
stalowe czy np. puszki po sprayach. W przypadku
selektywnej zbiórki butelek, segregacja odbywa
się w oparciu o ich kolorystykę – oddzielnie
zbierane są butelki przezroczyste, białe, a także
pozostałe innego koloru. Do różnych kategorii
należą także gazety, kolorowe magazyny oraz
kartony. Warto wspomnieć także o odpadach
organicznych – w Kamikatsu obowiązuje
nakaz kompostowania takich odpadów
w gospodarstwach domowych.
Mieszkańcy przynoszą swoje odpady do stacji
odpadów, gdzie mogą wrzucić konkretne rodzaje
odpadów do właściwego pojemnika. Co więcej,
przy stacji znajduje się specjalny budynek, gdzie
mieszkańcy mogą oddać niepotrzebne produkty,
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które jeszcze nadają się do użytku, a nie są już
potrzebne właścicielom, aby ktoś potrzebujący mógł
zabrać je za darmo do domu. W Kamikatsu nic się nie
marnuje!

Wszystko do recyklingu

Szczegółowa, bardzo dokładna segregacja odpadów
ma za zadanie ułatwić poddanie zebranych
surowców procesom recyklingu. Władze miasta
nawiązały współpracę z okolicznymi firmami
recyklingowymi, które zbierają posegregowane
odpady i poprzez recykling nadają im kolejne życie.
I tak np. z wyrzuconych tekstyliów i odpadów
z tworzyw sztucznych powstają nowe zabawki,
ze starych zasłon tkane są tradycyjne kimona,
a zebrane szklane butelki wykorzystywane są przez
okoliczny browar. W ten sposób do roku 2016 udało
się osiągnąć 80-procentowy poziom recyklingu
powstałych odpadów. Celem mieszkańców i władz
Kamikatsu jest osiągnięcie stuprocentowego
recyklingu i tym samym ograniczenie składowania
i spalania odpadów do zera.

Japończycy
– wzór do naśladowania

Początkowo skomplikowany system był trudny
do wdrożenia w życie. Jednak z czasem
mieszkańcy zrozumieli, że przyjęcie przez
władze Kamikatsu „Deklaracji
Zero Odpadów” miało
sens, a tak
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dokładne segregowanie odpadów to ogromna
korzyść dla środowiska. Japonia uznawana jest
za lidera, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami,
a Japończycy za naród, który wyjątkowo nie lubi
marnotrawić żadnych dóbr. Oprócz Kamikatsu
szczegółowe zasady segregowania zostały
wprowadzone także w innych miastach,
przykładowo władze Jokohamy (drugiego
co do wielkości miasta w Japonii) udostępniły
mieszkańcom 27-stronicową instrukcję dotyczącą
prawidłowego sortowania odpadów. Jak widać,
w Japonii kwitnie nie tylko wiśnia, ale także
świadomość ekologiczna całego społeczeństwa.
Czy Kamikatsu uda się zostać pierwszym miastem
Zero Waste? Mamy nadzieję, że tak. Na pewno
będziemy trzymać kciuki i brać przykład
z Japończyków. MP
Źródła:
1.	Poon L., How this Japanese town produces zero waste,
www.businessinsider.com
2.	www.quora.com/What-are-the-34-categories-of-waste-in-Kamikatsu-thezero-waste-town
3.	Wizowska J., Kamikatsu: miasteczko bez koszy na śmieci,
www.ulicaekologiczna.pl
4.	Nazaruk P., Life in a Zero Waste City – Interview with Akira Sakano,
www.betterworldinternational.org
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Najbardziej ekologiczne firmy
nagrodzone

Dnia 18 września 2017 roku podczas gali finałowej V edycji Konkursu
Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo nagrodzono firmy, których produkty
lub podejmowane inicjatywy znalazły uznanie w oczach międzynarodowej
kapituły plebiscytu. Gala finałowa stanowiła zwieńczenie pierwszego dnia
III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady.

K

onkurs Przedsiębiorca Efektywny
Surowcowo odbywa się regularnie od
2012 roku, a każda kolejna edycja cieszy się coraz
większym zainteresowaniem zarówno ze strony
przedsiębiorców biorących udział w konkursie,
jak i przez konsumentów, którzy mają możliwość
nominowania najefektywniejsze surowcowo firmy.
Ideą konkursu jest propagowanie proekologicznych
produktów i usług oraz wskazywanie negatywnych,
niekorzystnych dla środowiska przykładów działań.
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy, którym
w ich działalności bliska jest troska o środowisko
naturalne.
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Wśród finalistów znalazły się firmy posiadające
w swojej ofercie produkty oraz usługi przyjazne
środowisku, organizacje, które angażują
się w ochronę środowiska naturalnego
i społeczną odpowiedzialność biznesu, a także
te przedsiębiorstwa, dla których ważna
jest świadomość ekologiczna pracowników.
Prezentujemy wyniki V edycji Konkursu
Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo oraz
wypowiedź Prezesa Zarządu firmy Biotrem
Sp. z.o.o. – zwycięzcy V edycji konkursu.
Jeśli znasz firmę, która powinna uzyskać miano
Przedsiębiorcy Efektywnego Surowcowo – nie
czekaj, wytypuj na www.efektywnysurowcowo.pl!
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Zwycięzcami V edycji Konkursu
Przedsiębiorca Efektywny
Surowcowo 2016 zostali:

w kategorii EKO-HIT
PRODUKT
I miejsce – Biotrem Sp. z o.o.
za naczynia z otrąb pszennych
II miejsce – Asante Bikes Sp. z o.o.
za Asante Bamboo Bikes – rowery
z bambusa
III miejsce – BINE WORLD
za Bin-e – inteligentny kosz

w kategorii EKO-HIT
USŁUGA
I miejsce – EKON – Stowarzyszenie
Niepełnosprawni dla środowiska
II miejsce – Niczuk Metall Pl Sp. J.
za redukcję ilości odpadów
wytwarzanych „u źródła”
III miejsce – Stowarzyszenie Czysta Polska
za akcję ekologiczną „Czyste Tatry”.

Małgorzata Then,
Prezes Zarządu
Biotrem Sp. z o.o.
– zwycięzca Konkursu
Przedsiębiorca
Efektywny Surowcowo
2016

D

uża część naczyń, na których jest podawana
żywność w barach szybkiej obsługi,
podczas imprez masowych, a często nawet
podczas domowych przyjęć  jest przewidziana
do jednokrotnego użytku. W efekcie zasypuje
nas lawina śmieci i odpadów z opakowań
jednorazowych wykonanych z surowców, których
wydobycie, przetworzenie i utylizacja stanowią
gigantyczne obciążenie dla środowiska oraz
negatywnie wpływają na nasze życie.
Plastikowy kubek czy talerz będzie ulegał
dezintegracji przez setki lat. Wykonany z papieru
będzie potrzebował na to tylko 6 miesięcy, co
jednak nie czyni go wiele przyjaźniejszym dla
środowiska, jeśli weźmiemy pod uwagę cały proces
pozyskiwania i przetwarzania celulozy. Podobnie
jest w przypadku wielu tak zwanych biosurowców.
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Polska firma Biotrem znalazła rozwiązanie tego
problemu, proponując naczynia jednorazowe
wykonane z surowca już istniejącego, będącego
produktem ubocznym w procesie przemiału
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Nasza inicjatywa wpisuje się w unijne rozwiązania
legislacyjne w zakresie gospodarowania odpadami,
takimi jak recykling do 75% opakowań i redukcja
wysypisk śmieci o 10% do 2030 roku, czy zachęty
do produkcji i wykorzystania proekologicznych
produktów, zastępujących te szkodliwe dla
środowiska.

zbóż, a co najważniejsze – niezwykle
przyjaznego dla środowiska. Otręby pszenne
są doskonałym materiałem, dostępnym
w dużych ilościach wszędzie tam, gdzie uprawia
się zboża. W opracowanym i opatentowanym
przez Biotrem procesie technologicznym
otręby poddaje się formowaniu, umożliwiając
produkcję m.in. szerokiego wachlarza naczyń
jednorazowych. Są to produkty ekologiczne,
w pełni biodegradowalne w przydomowych
kompostownikach w ciągu zaledwie 30 dni,
przyjazne dla ludzi i zwierząt. Naczynia z otrąb
pszennych mogą być stosowane w lokalach
gastronomicznych, w usługach cateringowych,
w domu i w ogrodzie. Są idealnym produktem dla
firm, organizacji i konsumentów chcących dbać
o środowisko, bez konieczności zmiany nawyków
i zachowań.
Technologia produkcji jednorazowych i w pełni
biodegradowalnych naczyń z otrąb pszennych
to szansa na zrównoważony i odpowiedzialny
rozwój, z korzyścią dla społeczności i bez szkody
dla środowiska oraz bez eksploatacji kolejnych
zasobów mineralnych. Biotrem w praktyce realizuje
filozofię gospodarowania w obiegu zamkniętym.

Rygorystyczne regulacje w zakresie eliminacji
szkodliwych jednorazówek wprowadzane są na
poszczególnych rynkach zarówno na szczeblach
krajowych, jak i lokalnych, jako przykłady można
tu przytoczyć strategię gospodarowania odpadami
dla Londynu na lata 2013-2020, czy przyjęte we
Francji rozporządzenie zakazujące od 2020 roku
wprowadzania do obrotu produktów i naczyń
jednorazowych z tworzyw sztucznych.
Plany ekspansji Biotrem poza rynki europejskie,
takie jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa,
Azja i Oceania, także uwarunkowane są w dużej
mierze proekologicznymi decyzjami legislacyjnymi,
takimi jak Zero Waste Policy dla miasta San
Francisco, New York Zero Waste Policy 2014‑2020
czy Oakland Zero Waste Policy 2020.  Indie
w 2011 roku przyjęły strategię zarządzania
odpadami plastikowymi, zakładającą m.in.
eliminację opakowań jednorazowych z tworzyw
sztucznych. Z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie,
m.in. ze względu na ograniczony dostęp do ziem
uprawnych i wody, już w 2003 roku rozpoczęły
wprowadzanie regulacji prawnych zmierzających
do zapewnienia zrównoważonego rozwoju,
efektywnego gospodarowania odpadami
oraz ochrony środowiska naturalnego.
Mamy nadzieję, że do tej chlubnej i stale rosnącej
listy dołączy wkrótce także Polska.
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Świąteczny szał zakupów

a marnowanie żywności 
– nie dajmy się zwariować
Okres bożonarodzeniowy to dla większości z nas czas odpoczynku
w domowym zaciszu, wizyt u rodziny, a także wypadów do kina czy
restauracji razem z przyjaciółmi. Natomiast z ekonomicznego punktu
widzenia jest to najlepszy okres handlowy w roku. Dla wielu firm to czas
znacznego wzrostu sprzedaży, który z roku na rok starają się wykorzystać
jeszcze bardziej, często niekoniecznie etycznie wobec konsumentów.
Bożonarodzeniowe i noworoczne wyprzedaże, specjalne oferty, wyjątkowe
promocje – to tylko wybrane z „chwytów marketingowych”, na które
możemy się nabrać w okresie świątecznym.

Więcej, więcej, więcej…

Tylko nieliczni z nas zdają sobie sprawę, że
coraz częściej stajemy się ofiarami ekspertów
od zwiększania sprzedaży. Panująca magiczna
atmosfera świąt i przemyślany marketing powodują,
że do naszej świadomości przemycane są treści,
przez które kupujemy zdecydowanie za dużo.
I mowa tutaj nie tylko o produktach spożywczych
do przygotowania potraw, pod którymi uginał się
będzie wigilijny stół. Bardzo często decydujemy
się na zakup nowych gadżetów elektronicznych,
modnych ubrań czy innych przedmiotów, bez
których tak naprawdę moglibyśmy się obyć.
Kup mnie! Weź mnie! Nie przegap okazji! – kuszą
nas rozmaite towary na sklepowych wystawach
i reklamowych billboardach, a my w czasie świąt
jesteśmy zdecydowanie bardziej podatni na te
,,ataki’’. Przez to nasz domowy budżet w okresie
od początku grudnia (z każdym rokiem świąteczne
reklamy pojawiają się wcześniej, często już
w połowie listopada) do końca karnawału jest
narażony na dużo większe wydatki.
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Jak się bronić?

Istnieje kilka sposobów na to, żeby ograniczyć
kupowanie niepotrzebnych rzeczy:
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Marnowanie żywności –
dewastowanie środowiska
i strata pieniędzy

Wyrzucając jedzenie, marnujemy energię i wodę
potrzebną do produkcji, transportu i dystrybucji
żywności, a także wytwarzamy odpady. Produkt
spożywczy powinniśmy postrzegać szerzej niż
tylko jako coś do jedzenia, co zapewni nam energię
do życia. To także finalny efekt wielu elementów,
o których często zapominamy, jak np. procesy
produkcji, transportu i przechowywania, energia
elektryczna (i związana z nią emisja zanieczyszczeń),
woda i ścieki czy opakowanie. Każdy kilogram
wyprodukowanej żywności to poważne obciążenie
dla środowiska, a w sytuacji, kiedy dochodzi do
marnowania jedzenia, środowisko obciążane jest
niepotrzebnie, nie przynosząc pożądanego efektu,
czyli ,,nakarmienia’’ ludzi.
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Według danych Greenpeace
w Polsce marnuje się około
9 mln ton żywności rocznie
Wyrzucanie żywności ma negatywny wpływ
także na nasze finanse. W Polsce mamy zwyczaj
kupowania zbyt dużej ilości jedzenia, szczególnie
na święta. Stół wigilijny ugina się pod ciężarem
pełnych półmisków, a gdy magiczny czas dobiega
końca, zastanawiamy się – kto to teraz wszystko
zje? Część potraw z pewnością da się zamrozić,
jednak niestety duża ilość ląduje w koszu na śmieci.
Aby uniknąć marnowania żywności, warto wcześniej
zaplanować ilość gości oraz przeanalizować, ile tak
naprawdę damy radę zjeść. Dodatkowo jeśli w domu
będzie mniej produktów, może uda nam się uniknąć
świątecznego przejedzenia:)
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4. Nie kupuj – pożycz

Nie wszystko trzeba mieć na własność. Czasem
potrzebny przedmiot, np. narzędzie lub formę do ciasta
można pożyczyć od sąsiadów czy rodziny. Dzielmy się
– dzięki temu zyska nasz osobist y budżet!
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Co jest w świętach
najważniejsze

W całym świątecznym zamieszaniu powinniśmy
pamiętać o tym, co jest najważniejsze – spokojny
czas spędzony z bliskimi. Często przytłoczeni
reklamami w telewizji, radiu czy na
udekorowanych ulicach zapominamy o istocie
świąt i skupiamy się na sprawach drugorzędnych
jak właśnie zakupy czy prezenty. Aby tego
uniknąć, warto w tym czasie kierować się
zdrowym rozsądkiem. Co bardziej zapadnie
w naszą pamięć na dłużej – to, że na wigilijnym
stole było cztery czy pięć rodzajów ciast, czy
jednak to, że mieliśmy okazję spotkać się z całą
rodziną, wspólnie pośpiewać kolędy i pójść
w nocy na pasterkę? MP
Źródła:
• L esiak P., Szał zakupów – nie daj się podejść, „MiniLO&Aniela”, 1/2014.
• Maroszek W., Boże Narodzenie. Kiedy święto chrześcijańskie stało się świętem
konsumpcji?, 2015, www.forbes.pl
•M
 ilczarek A., Święta konsumpcji, 2010, www.ulicaekologiczna.pl
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Ile pieniędzy

wyrzucamy do kosza?
Segregując odpady, nie tylko przyczyniamy się do redukcji ich składowania,
ale oszczędzamy też zużycie naturalnych, nieodnawialnych zasobów. Ponadto
zmniejszamy też koszty i czas potrzebny na odpowiednie przygotowanie
odpadów do ponownego wykorzystania. Jednak dzięki segregacji odpadów
możemy też zaoszczędzić, a nawet zarobić niemałe pieniądze.
Jaką wartość mają wyrzucane do kosza śmieci? Ile możemy zarobić,
sprzedając do skupu surowce wtórne?

dostępnych w naturze – materiałów pierwotnych
(tj. węgiel, ropa, złoża metali), gdyż ich zasoby
kończą się, a nasze potrzeby nieustannie
wzrastają. Jednym z rozwiązań tego problemu
jest korzystanie z wytworzonych już materiałów,
jak chociażby tworzywa sztuczne, metale, papier,
drewno czy szkło. Materiały te zużywamy na co
dzień w postaci różnych produktów i opakowań,
a następnie wyrzucamy – ale jeśli robimy
to selektywnie – dzięki rozwojowi technologii
mogą zostać ponownie wykorzystane. Tego
typu materiały nazywane są właśnie surowcami
wtórnymi.

Odpady – surowce wtórne

Segregacja odpadów pozwala efektywniej
wykorzystywać w produkcji surowce wtórne. To
właśnie one stanowią materiał wykorzystywany
w procesach odzysku i recyklingu. Co rozumiemy
pod hasłem: surowce wtórne?
Konieczność znalezienia nowych źródeł materiałów
wykorzystywanych w produkcji skłoniła przemysł
do przemyślenia dotychczasowego sposobu
postępowania. Okazało się, że nie możemy
w nieskończoność korzystać z surowców
MINILO & ANIEL A nr 20

Dzięki odpowiedniej
segregacji, a następnie coraz
nowocześniejszym procesom
z naszych odpadów możemy
wydobyć naprawdę ogromną
wartość!
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Zatem ile surowców z odpadów wykorzystujemy
ponownie, a ile (często bezpowrotnie) tracimy?
Z danych GUS  wynika, że w Polsce w 2015 r.
ogółem zebrano 11 654,3 tys. ton odpadów
komunalnych. Załóżmy, że średnia ładowność
naczepy ciężarówki wynosi około 20 ton. Wobec
tego, aby przewieźć wszystkie odpady komunalne
wyprodukowane w Polsce w 2015 r., potrzeba
ponad 582 tys. ciężarówek. Ze wspomnianych
wcześniej 11 654,3 tys. ton odpadów komunalnych
do odzysku trafiło około 7 247,7 tys. ton,
co stanowi około 62% zebranej całości.

Jak to się przedkłada na wartość pieniężną? Otóż,
według badań ekonomistów środowiskowych  
(czyli naukowców badających zarówno
ekonomiczne, jak i ekologiczne uwarunkowania
różnych zjawisk w gospodarce), wartość surowców
zawartych w odpadach komunalnych w 2016 r.
szacuje się na kwotę około 9,62 mld złotych. Taka
kwota pozwoliłaby na budowę około 45 szpitali
lub 480 szkół. Niestety z powyższej kwoty wartość
około 7,38 mld złotych nie zostaje odzyskana,
ponieważ surowce wtórne w postaci odpadów
trafiają na składowiska. Jedynie surowce zawarte
w odpadach o wartości 2,24 mld zł trafiają
ponownie do produkcji. Zaledwie nieco ponad dwa
z prawie dziesięciu miliardów!
A ile możesz zaoszczędzić, segregując odpady
w domu i sprzedając je w punktach skupu?
Według uśrednionych cen podawanych przez
przedsiębiorstwa zajmujące się skupem surowców
wtórnych, cena za 1 kg makulatury wynosi ok.
25-30 groszy, za kg oddanych do skupu puszek
aluminiowych – ok. 4 zł, a za kg pustych butelek
PET – średnio 0,35 zł. Są to odpady, które niestety
często w naszych gospodarstwach domowych
nie są traktowane jako surowce wtórne i nie są
zbierane selektywnie.
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Przykładowo, czteroosobowa rodzina, składająca
się ze statystycznych Polaków wytwarzających
wg GUS po 303 kg odpadów, łącznie generuje
ponad 1200 odpadów komunalnych w skali
roku. Z tej ilości około prawie 75%, czyli
ponad 900 kg to odpady zmieszane, które ze
względu na pogorszenie swoich właściwości
nie stanowią tak wartościowego surowca jak
te zebrane selektywnie. Przyjmując wskaźniki
ze wspomnianych wcześniej analiz, w postaci
odpadów zmieszanych czteroosobowa rodzina
,,wyrzuca do kosza’’ nawet 800 zł rocznie.
Taka kwota być może nie przyprawia o zawrót
głowy, ale są to środki, które możemy uzyskać
bez dużego wysiłku, zmieniając tylko nieco nasze
codzienne czynności. Środki zebrane w ten sposób
możemy przeznaczyć na drobne przyjemności
– np. wyjście do kina czy wspólne rodzinne wyjście
na pizzę raz na miesiąc lub dwa. Jak widać na
powyższym przykładzie, segregowanie odpadów
oprócz korzyści dla środowiska niesie ze sobą
również korzyści finansowe, a sprzedaż surowców
na skupie to niejedyny sposób na poprawę
domowego budżetu – operator komunalny,
gdy będzie miał mniej pracy przy sortowaniu
odpadów zmieszanych, zmniejszy koszty swojej
działalności i być może obniży opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że życie naszych odpadów nie kończy się
w momencie wyrzucenia ich do kosza.
To tak naprawdę dopiero początek długiej podróży
przykładowej butelki czy kartonu i tak naprawdę
to od nas zależy, czy cykl ich życia będzie szczelnym,
zamkniętym obiegiem bez negatywnego wpływu na
środowisko czy też zakończy się na składowisku
odpadów. Zastanówmy się więc, czy wyrzucając
odpady do kosza na śmieci, nie wyrzucamy wraz z nimi
pieniędzy, które da się odzyskać? Czy wydobywamy
z odpadów tyle, ile się da? DK, WP
Źródła:
1. G
 łówny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2017, 2017.
2. M
 ichniewska K., Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2016 roku, „Logistyka
Odzysku”, 1/2017.
3. G
 łówny Urząd Statystyczny, Infrastruktura Komunalna w 2016 r., 2017.
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Języki są nam nieobce!

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

Język

światło

noc

dzień

żarówka

angielski

light

night

day

bulb

francuski

la lumière

la nuit

le jour

l'ampoule

hiszpański

la luz

la noche

el día

la bombilla

japoński

hikari
光

yoru
夜

nichi
日

denkyuu
電球

niemiecki

das Licht

die Nacht

der Tag

die Glühlampe

свет
(svet)

ночь
(noch')

день
(den')

лампочка
(lampochka)

luce

notte

giorno

lampadina

rosyjski

włoski
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Odpakowane Święta
Scenariusz zajęć

W trakcie przygotowań do świąt łatwo wpaść w szał zakupów (o czym piszemy
więcej na stronie 40 aktualnego numeru), co przyczynia się do nadmiernej
produkcji odpadów opakowaniowych. Co zrobić, by podczas przedświątecznej
wzmożonej konsumpcji opakowań było mniej? Prezentujemy scenariusz zajęć
o zapobieganiu wytwarzaniu odpadów, a także ponownym wykorzystaniu
opakowań.

Temat zajęć: Odpady opakowaniowe, powstawanie
odpadów podczas przygotowań do świąt,
zrównoważona konsumpcja.
Odbiorcy: uczniowie klas IV-VI.
Czas trwania: 2 x 45 min.
Cel ogólny:
• Unikanie nadmiernej konsumpcji podczas
przygotowań do świąt i promowanie właściwego
postępowania z odpadami i ich ponownego
wykorzystania – uczniowie wykonują ozdoby
świąteczne z odpadów opakowaniowych na
klasową choinkę.
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Cele szczegółowe:
• Uczeń poznaje definicje:
° zrównoważona konsumpcja,
° odpad opakowaniowy,
° upcykling,
• Uczeń dowiaduje się:
° jak ograniczać powstawanie odpadów,
° jak wykonać ozdoby świąteczne z opakowań.
Metody pracy:
• Rozmowa i dyskusja,
• Ćwiczenia plastyczne,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy,
• Sonda.

Klub
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Formy pracy:
• Grupowa,
• Samodzielna.
Środki dydaktyczne:
• Nożyczki, klej, kredki, pisaki, linijka, świeczka
mała, kolorowa bibuła, sznurek szary, farby,
papier kolorowy itp.,
• Przygotowane wcześniej przez uczniów
odpady opakowaniowe, które mogą posłużyć
do świątecznej dekoracji klasy: m.in. rolki po
papierze toaletowym, słoiki, kartony po mleku,
opakowania foliowe po słodyczach,
• Tablica + kreda lub mazak.

z kranu (w celu ograniczenia ilości używanych
opakowań i produkowanych odpadów),
• 	zaopatrywać się w produkty ekologiczne
i typowe dla regionu, kupowane na targach
lub w sklepach, z możliwością zapakowania
do własnych pojemników, np. kasza, fasola,
makaron, warzywa i owoce.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część pierwsza:
1.	Nauczyciel zadaje pytanie dzieciom, co na
co dzień kupujemy w sklepie, czego używamy
szczególnie intensywnie w trakcie przygotowań
do świąt (z nakierowaniem na żywność
i wszelkie inne produkty w opakowaniach) oraz
w co zapakowane są te artykuły, np. mleko
w karton, ogórki w słoik itp.
Uczniowie zapisują najczęstsze odpowiedzi
na tablicy.
2.	Następnie prowadzący zachęca do dyskusji
i wraz z grupą zastanawia się, z czego można
zrezygnować lub jakie wybory podjąć w sklepie,
żeby zmniejszyć ilość wytworzonych odpadów,
np.:
• zamiast kupić zgrzewkę butelek wody 0,5 l,
kupujemy jedną małą wodę i dużą butelkę 5 l
(żeby przelewać wodę do małej butelki) lub
napełniamy codziennie małą butelkę wodą
MINILO & ANIEL A nr 20

	Nauczyciel zaznacza, że ważny jest nie tylko
sposób pakowania produktu, ale również jego
wartości odżywcze. Najzdrowsze są produkty
regionalne, pochodzące z lokalnych targowisk,
ponieważ nie zawierają konserwujących
substancji chemicznych koniecznych do
utrzymania ich długiej przydatności do spożycia.
Takie produkty są też przyjazne środowisku,
ponieważ nie wymagają bardzo obciążającego
środowisko transportu (ciężarówkami, statkami,
samolotami) z różnych regionów Polski, Europy
i całego świata.
3.	Nauczyciel wykreśla z tablicy to, co można
wyeliminować z odpadów opakowaniowych,
a z tego, co zostało, każdy uczeń wybiera jeden
odpad opakowaniowy.
Część druga:
4.	Przystąpienie do zajęć plastyczno-technicznych
(upcyklingowych).
Nauczyciel omawia z uczniami przyniesione
opakowania i zadaje każdemu pytanie: jak
ten odpad można wykorzystać. Uczniowie
wymieniają się pomysłami, a nauczyciel
podpowiada również sprawdzone sposoby.
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Dowiedz się więcej
Pomysły na upcykling
Poprzednie publikacje MiniLo&Aniela
dostępne również na www.minilo.org/

przed świętami i czym oprócz opakowań oraz
wytworzonych z nich odpadów powinniśmy
się kierować, wybierając w sklepie artykuły
spożywcze. Nauczyciel zachęca do dyskusji oraz
opisuje, jak nasze wybory wpływają na nasze
zdrowie i środowisko, a także co można zrobić
z odpadów, które powstaną w naszych domach.

Segregacja odpadów
www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/
news/abc-segregacji-odpadow/

Podsumowanie zajęć:

Zrównoważona konsumpcja
www.ekoszyk.mos.gov.pl/

Każdy z uczniów wypełnia krótką sondę otrzymaną
od nauczyciela:

Zdrowa żywność
www.akademiawitalnosci.pl/nowapiramida-zywienia-2016-warzywa-topodstawa/
Można wykonać np.: portfele z kartonów, ozdoby
świąteczne lub choinki z rolek po papierze
toaletowym, świecznik lub lampion ze słoika.
Zadaniem klasy jest przygotowanie ozdób
świątecznych sali lekcyjnej w całości z odpadów.
5.	Nauczyciel wraz z dziećmi dekoruje klasę
z odpadowych ozdób świątecznych.
6.	W formie pogadanki nauczyciel podsumowuje
zajęcia:
• w ymienia cel zajęć, wraz z grupą omawia
kwestie wzmożonej konsumpcji w okresie
świątecznym i problem powstawania większej
ilości odpadów. Prowadzący wyjaśnia rolę oraz
możliwości unikania powstawania odpadów

1.	Jak możemy zapobiegać wytwarzaniu
odpadów?
2.	Jak ponownie wykorzystać opakowanie?
3.	Czy zamierzasz wykonać ozdoby
z odpadów w domu?
4.	Jak przekonasz do tego rodziców i rodzinę?
5.	Jakie ozdoby wykonasz?

Po świętach uczniowie wraz z nauczycielem
analizują swoje sondy i efekty ich realizacji. BA

Klub
EkoEdukatora

Z zaangażowaniem i pasją
na rzecz ochrony środowiska
podsumowanie 15 lat publicznych kampanii edukacyjnych
prowadzonych przez Eko Cykl Organizację Odzysku Opakowań S.A.

K

ampanie edukacyjne Eko Cykl Organizacji
Odzysku Opakowań S.A. są prowadzone
systematycznie od początku założenia spółki
w 2002 r.. Od 15 lat dział prowadzący edukację
ekologiczną poprzez różnorodną metodykę
i środki przekazu z powodzeniem trafia do różnych
grup odbiorców, by nie tylko szkolić, ale przede
wszystkim zmienić sposób postrzegania
środowiska, w którym żyjemy. Celem jest, by każda
z inicjatyw poświęconych edukacji ekologicznej
społeczeństwa odpłaciła się w przyszłości
i skutkowała mniejszym obciążeniem dla
środowiska naturalnego, w szczególności w sferze
prawidłowej gospodarki odpadami. Każdego
ze szkoleniowców charakteryzuje  pomysłowość,
wszechstronność oraz jakość przekazywania
wiedzy.

Działania w ramach
Publicznych Kampanii
Edukacyjnych (PKE)
1. Społeczność lokalna

Kto jest odbiorcą powyższych
działań? Całe społeczeństwo!
• dzieci i młodzież,
• studenci i naukowcy,
• osoby dorosłe,
• seniorzy,
• nauczyciele,
• przedsiębiorcy,
• społeczność lokalna – mieszkańcy gmin,
• odbiorcy konferencji branżowych
i naukowych.

Warsztaty: w placówkach oświatowych
dla dzieci i młodzieży szkolnej,
„Zawód? RECYKLER!”, EkoSenior,
pokazy iluzjonistyczne „Magia Recyklingu”
Warsztaty w placówkach oświatowych dla dzieci
i młodzieży szkolnej dopasowane są do wieku
uczestników i obejmują tematykę prawidłowej
gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym
odpadami wielomateriałowymi oraz po środkach
niebezpiecznych. Warsztaty „Zawód? RECYKLER!”
skierowane są do studentów uczelni wyższych
z kierunków związanych z ochroną środowiska,
gospodarką odpadami i logistyką. Seniorzy podczas
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zajęć EkoSenior zdobywają wiedzę niezbędną do
prawidłowej segregacji odpadów według zasad
obowiązujących na terenie gmin, które zamieszkują.
Oprócz warsztatów prowadzone są również
pokazy iluzjonistyczne „Magia recyklingu”. Podczas
występu dzieci i dorośli mogą mocno zdumieć się
tym, że magia i recykling mają wiele wspólnego.
Wybrane efekty:
Setki odwiedzonych placówek: przedszkola, szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe.
Ok 2000 przeszkolonych studentów w latach
2006-2007 oraz 2015-2017. 13 odwiedzonych
miast. Ogólnopolski zasięg.

Wsparcie materiałami edukacyjnymi
Od wielu lat przekazywane są materiały
informacyjno-edukacyjne w celu podnoszenia
świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży
i dorosłych. Przede wszystkim są to czasopisma
dopasowane do różnych grup odbiorców
i poświęcone tematyce zrównoważonego
rozwoju: MiniLO&Aniela, Logistyka Odzysku oraz
SeniorLO 50+. Periodyki promują m.in. hierarchię
sposobów postępowania z odpadami i selektywną
zbiórkę. Spółka Eko Cykl jest patronem
merytorycznym wydawnictw.
Wybrane efekty:
Ogólnopolski zasięg. Przekazano ponad 123 000
egzemplarzy.

Edycje i tematyka Konferencji
Logistyka Odzysku – Opakowania:
• Zrównoważona gospodarka odpadami w łańcuchu
dostaw (2011),
• Zrównoważony łańcuch dostaw na drodze do
społeczeństwa recyklingu (2012),
• Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki
logistyce odzysku (2013),
• Odpowiedzialny ekologicznie łańcuch dostaw
(2014),
• Ekologiczne życie odpadu LCA (2015),
• Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
w Polsce – aspekty prawne, ekonomiczne
i organizacyjne (2016).

2. Biznes i środowisko branżowe
Międzynarodowa Konferencja
„Logistyka Odzysku”
Eko Cykl organizuje również międzynarodowe
konferencje nt. odpadów oraz opakowań. Od 2011
odbyło się już 9 konferencji!
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Edycje i tematyka Konferencji
Logistyka Odzysku – Odpady:
• Odpady opakowaniowe z gospodarstw
domowych – nowe przepisy (2014),
• Bioodpady – najnowsze trendy i inspiracje (2015),
• Spalanie odpadów komunalnych – skuteczne
rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka? (2017).

Klub
EkoEdukatora
Wybrane efekty:
Międzynarodowy zasięg. 9 edycji konferencji.
Ponad 700 uczestników.
Konkurs Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo

Konkurs dla przedsiębiorców organizowany jest od
2012 r, aby propagować proekologiczne produkty
oraz wskazywać negatywne i niekorzystne
działania na rzecz środowiska. Zgłoszenia
napływały w trzech kategoriach: EKO-HIT produkt,
EKO-HIT Usługa oraz EKO-KICZ. Obecnie trwa już
VI edycja konkursu, w której dodatkowo można
zgłaszać gminy w kategorii EKO-HIT Gmina
zasobooszczędna.

Szkolenia i Konsultacje
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
organizuje również wszelkiego rodzaju szkolenia
i prowadzi konsultacje dla firm i przedsiębiorstw
w tematyce odpadów opakowaniowych.
(foto z referencji szkoleń)

3. Pozostałe działania
Założenie oraz współpraca z FUNDACJĄ EKO CYKL
Fundacja Eko Cykl od 2012 działa na rzecz
budowania społeczeństwa recyklingu w Polsce.
Celem działania fundacji jest rozwój społeczeństwa
odpowiedzialnego ekologicznie oraz realizacja
zasady zrównoważonego rozwoju.
Wybrane efekty:
34 placówek, którym przekazano nowoczesne
pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji
ekologicznej.

Współpraca z aplikacją Kiedy wywóz
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
objęła patronatem aplikację, która informuje
użytkowników o harmonogramie wywozu
odpadów w okolicy.

Wybrane efekty:
Odbyło się 5 edycji konkursu (VI edycja trwa!). 161
zgłoszeń przedsiębiorców. Ogólnopolski zasięg.
MINILO & ANIEL A nr 20

Warto podkreślić, że działania prowadzone
przez Eko Cykl Organizację Odzysku
Opakowań S.A. to przede wszystkim
zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową
każdego z nas. W ciągu 15 lat przeznaczono łącznie
już ponad 3,6 miliona złotych na podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
i promowanie zasad postępowania z odpadami.
Zapewniamy, że nie jest to nasze ostatnie słowo
– pozostajemy na drodze edukacji ekologicznej dla
dobra całego społeczeństwa i otaczającego nas
środowiska! BA

51

Klub
EkoEdukatora

Ogólnopolski Klub
EkoEdukatora
Ogólnopolski Klub EkoEdukatora (OKEE) zrzesza czynnych nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu
edukacji, zainteresowanych edukacją ekologiczną. Celem powstania
OKEE było podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez
zwiększenie wiedzy nauczycieli, którzy podczas zajęć szkolnych mają
możliwość dotarcia do dużej liczby uczniów.

Z

ałożycielem Klubu jest firma M&M Consulting,
która od ponad 20 lat zajmuje się szeroko
pojętym doradztwem w zakresie ochrony
środowiska. Poprzez działalność Ogólnopolskiego
Klubu EkoEdukatora organizatorzy chcą wyjść
naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które
coraz bardziej dostrzega problemy ekologiczne,
oraz realizować politykę firmy w zakresie CSR,
budując wizerunek przedsiębiorcy społecznie
odpowiedzialnego.

Ogólnopolski Klub EkoEdukatora zrzesza
obecnie ponad 1300 członków z całej Polski.
Regularnie organizowane są spotkania
członków klubu, w czasie których pogłębiana
jest wiedza pedagogów dotycząca ochrony
środowiska i doskonalony warsztat techniczny.
Zarówno członkostwo w Klubie, jak i udział
w organizowanych cyklicznie spotkaniach są
nieodpłatne dla wszystkich Klubowiczów.
W czasie spotkań praktycy i pasjonaci z obszarów
ochrony środowiska i ekologii dzielą się
z EkoEdukatorami podstawową wiedzą teoretyczną,
popierając ją wieloma przykładami praktycznymi.
Ponadto prowadzone są dyskusje, gdzie Klubowicze
wspólnie poszukują i proponują różne inicjatywy
edukacyjne, kreatywne rozwiązania metodycznodydaktyczne czy dyskutują na temat nowoczesnych
metod i narzędzi pracy z dziećmi. Dodatkowo
podczas zajęć tworzone są scenariusze zajęć i karty
pracy, pomocne przy prowadzeniu lekcji.
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Trenerzy starają się poszerzać horyzonty
pedagogów, prezentując interesujące zagadnienia
z zakresu edukacji ekologicznej oraz organizując
konkursy dla dzieci i nauczycieli. Ponadto w gronie
Klubowiczów wszyscy EkoEdukatorzy mogą
pochwalić się swoimi doświadczeniami, ciekawymi
osiągnięciami i pomysłami, wymienić spostrzeżenia
czy po prostu poszukać natchnienia. Oczywiście
Klub nie zapomina o pedagogach w czasie między
spotkaniami. Strona Klubu www.ekoedukator.pl
uzupełniana jest o wartościowe materiały
edukacyjne, a różnego rodzaju ciekawostki
i nowości umieszczane są na Facebookowym
profilu OKEE.

Obecność w Ogólnopolskim
Klubie EkoEdukatora to nie tylko
zdobywanie wiedzy na tematy
z ochrony środowiska, ale także
wiele innych korzyści.

Dotychczasowe Spotkania OKEE

2013

2014
I kwartał – Woda
II kwartał
– Bioróżnorodność

IV kwartał
– Odpady

2015

2016

2017

I półrocze
I półrocze
I półrocze
– Żywność,
– Parki Narodowe – Zanieczyszczenia
a gospodarka odpadami
i Krajobrazowe
środowiska

III kwartał – Edukacja
globalna, a gospodarka
odpadami

II półrocze – Nie trać
energii… Baterie
i akumulatory

IV kwartał – Powietrze,
zanieczyszczenie
hałasem i światłem

II półrocze – Energia

II półrocze
– Zrównoważony
rozwój

II półrocze
– Slow food

Każdy EkoEdukator ma możliwość:

•	bezpłatnie korzystać z bazy materiałów
edukacyjnych publikowanych na stronie
Klubu,
•	otrzymywać stosowne zaświadczenia,
dyplomy poświadczające o aktywności
w Klubie,
•	otrzymać rabaty na płatne szkolenia,
warsztaty i konferencje organizowane
przez Założyciela, Partnera i inne firmy
partnerskie,
•	uzyskania wsparcia merytorycznego
i metodycznego w prowadzonych
działaniach edukacyjnych,
•	nawiązywać współpracę
z wydawnictwami, producentami pomocy
dydaktycznych,
•	publikować wartościowe materiały
edukacyjne, po wcześniejszej akceptacji
przez Założyciela,
•	otrzymać nagrody dla wybranych przez
Założyciela, aktywnych EkoEdukatorów.
Wiedza i doświadczenie trenerów połączone
z ogromnym zapałem i pomysłowością ponad
tysiąca pedagogów sprawiają, że zagadnienia
ochrony środowiska docierają do coraz szerszego
grona społeczeństwa. Co najważniejsze,
w szczególności trafiają na najbardziej podatny
grunt, czyli do najmłodszego pokolenia. Realna
liczba dzieci, których nauczanie jest wzbogacane
dzięki działalności Klubu, przekroczyła już 300 000
(trzysta tysięcy)! Daje to uzasadnioną nadzieję, że
mimo wszystko przyszłość naszej planety i całego
środowiska rysuje się w zielonych barwach.
Jeżeli jesteś pedagogiem i również Tobie leży na
sercu dobro naszego wspólnego skarbu, jakim jest
otaczająca nas przyroda oraz całe środowisko,
a jeszcze nie przystąpiłeś do Ogólnopolskiego
Klubu EkoEdukatora, to najwyższy czas na ten
MINILO & ANIEL A nr 20

odpowiedzialny i świadomy
ekologicznie krok. Nasz Klub to miejsce otwarte dla
każdego pedagoga, gdzie nie boimy się
podejmować trudnych i kontrowersyjnych tematów,
ale również nie zapominamy o dobrej zabawie.
Oprócz warsztatów tematycznych organizujemy
również różnego rodzaju konkursy skierowane do
dzieci i nauczycieli. Zapraszamy do zarejestrowania
się na www.ekoedukator.pl, wzięcia udziału
w spotkaniu OKEE i odwiedzenia profilu Klubu na
portalu Facebook. KK
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PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM,
czyli turystyka namiotowa

Szacunek do otaczającego nas świata to jedna z najważniejszych wartości,
którą rodzice i nauczyciele powinni przekazywać swoim podopiecznym.
Planując dla nich obozy i wycieczki, warto wziąć pod uwagę również
biwakowanie – żadna inna forma turystyki nie daje takiej możliwości
obcowania z przyrodą i nie pozwala w tak dużym stopniu kształtować
samodzielności dziecka. Każdy wielbiciel turystyki pieszej z pewnością
zaświadczy o niepowtarzalnym klimacie wypraw pod namiot. Co ciekawe,
biwakować można nie tylko latem – dzięki właściwemu przygotowaniu
miłośnicy tej formy turystyki spędzają wolny czas pod namiotem od
marca nawet do listopada.

Jak planować trasę?

Planowanie wyjazdu trzeba zacząć od wybrania
rejonu, w którym chcemy wędrować. Przede
wszystkim warto ustalić, jaka jest kondycja
uczestników wyjazdu, zwłaszcza że biwakowanie
wymusza zabranie do plecaka większej liczby
rzeczy niż wędrówka od schroniska do schroniska.
Należy też wybrać miejsca noclegów – najlepiej
takie, żeby w pobliżu znajdowało się źródełko
wody pitnej, dzięki czemu będzie można ograniczyć
bagaż. Poza tym dobrze jest przeanalizować, jakie
ciekawe miejsca oferuje interesujący nas teren
– mogą one jeszcze uatrakcyjnić wyjazd, a do tego
wzbogacają wycieczkę o walory edukacyjne.

Warto zwrócić uwagę na:

■	punkty i wieże widokowe,
■	ścieżki dydaktyczne dotyczące danego
regionu, lokalnej fauny i flory czy ochrony
przyrody,
■	ciekawe formy skalne, jaskinie,
■	przydrożne kapliczki,
■	miejsca upamiętniające wydarzenia
historyczne, cmentarze.
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Turystyka namiotowa zimą – w tle bacówka na
Rycerzowej (Beskid Żywiecki). Fot. K. Kosiba.
Oczywiście przyszłych uczestników wyprawy
warto zaangażować do pomocy zarówno na etapie
planowania, jak i w terenie, kiedy trzeba będzie
zorganizować wyprawę do pobliskiego źródełka czy
zbierać drewno na ognisko. Jest to świetna metoda
na kształtowanie samodzielności młodych ludzi.
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Oznaczenia szlaków
turystycznych
Planowanie trasy zaczyna się zazwyczaj od
kupienia mapy interesującego nas regionu,
z naniesionymi szlakami turystycznymi
(i oczywiście bazami namiotowymi).
Z pewnością warto wiedzieć, co oznaczają
poszczególne kolory szlaków. W pierwszym
odruchu wiele osób myśli, że stanowią one
skalę trudności – nic bardziej mylnego…

W pogodę i niepogodę?

Ważną sprawą w planowaniu biwaku pod
namiotem jest uwzględnienie warunków
atmosferycznych. Oczywiście prognoza pogody
nie zawsze musi się sprawdzić, ale trzeba
pamiętać, że przemoknięcie na szlaku nie jest
przyjemne – zwłaszcza jeżeli na koniec dnia czeka
nas jeszcze spanie w namiocie, a temperatura
nie sprzyja szybkiemu wyschnięciu. W takich
okolicznościach dodatkową trudność stanowi
fakt, że możemy stracić możliwość rozpalenia
ogniska, co bardzo wiele ujmuje biwakowaniu.
Dlatego aby nie zniechęcić uczestników wyjazdu
do kolejnych wypraw, należy zadbać o odpowiednie
wyposażenie przeciwdeszczowe, a także
kontrolować przed wyjazdem prognozę
pogody. Z jakich serwisów warto
korzystać? Na pewno tych,
w których stosowana jest gęsta
siatka obliczeniowa, zwłaszcza
jeżeli wybieramy się w góry –
wśród nich można polecić  m.in.
METEO ICM.

Co zabrać ze sobą?

Wyposażenie wyjazdowego plecaka będzie się
różnić w zależności od celu wyjazdu, pory roku
i długości trasy. Warto jednak pamiętać o kilku
rzeczach, takich jak:
■	dobra mapa interesującego nas terenu,
■	naładowany telefon z wpisanym numerem
alarmowym,
■	śpiwór i mata/karimata (w przypadku
gdy nie ma możliwości wypożyczenia ich
w bazie namiotowej) – śpiwór powinien mieć
parametry adekwatne do aktualnych warunków
pogodowych,
■	peleryna lub inna odzież przeciwdeszczowa,
■	ciepłe ubranie – może się przydać nie tylko na
trasie, ale także w czasie długich wieczorów
przy ognisku,
■	nakrycie głowy chroniące przed słońcem,
■	wygodne buty – w przypadku wędrówki górskiej
warto, żeby były ponad kostkę,
■	apteczka – leki zażywane na co dzień, plastry,
bandaż elastyczny, środek odkażający, środek
przeciwbólowy, preparat na kleszcze i komary,
pęseta,
■	latarka z zapasowymi bateriami,
■	zapałki,
■	scyzoryk,
■	menażka, kubek, łyżka,
■	woda – w ilości, która wystarczy do kolejnego
źródła wody pitnej na trasie,
■	prowiant,
■	worki na śmieci.
Pomimo tego, że aktualnie za oknem panuje
zima, warto już teraz zastanowić się, gdzie
możemy wybrać się pod namiot wiosną
i latem. Z pewnością każdy z nas ma swoje
ulubione miejsca, w których spędzenie
kilku dni pod namiotem będzie świetnym
i niezapomnianym przeżyciem. Mając
odpowiednio dużo czasu, możemy dokładnie
przeanalizować walory turystyczne
konkretnego miejsca i wybrać najbardziej
odpowiednie dla nas. Kolejnym
powodem, dla którego polecamy
wcześniejsze zainteresowanie
się turystyką, jest fakt,
że ceny niezbędnego sprzętu
z pewnością będą niższe,
kiedy kupimy go przed
rozpoczęciem sezonu.
Może jest to dobry pomysł
na prezent pod choinkę?
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Szlaki czerwone

– są to główne szlaki, które pokazują to, co
najbardziej wartościowe w danym regionie.

Szlaki zielone

– prowadzą do charakterystycznych, ciekawych
miejsc.

Szlaki niebieskie

– oznaczają szlaki biegnące na długich odcinkach.
Panorama rozciągająca się z wieży widokowej
na Lubaniu (Gorce). Fot. K. Kosiba.

Baza godna polecenia
Baza namiotowa na Lubaniu (Gorce)
Lubań, położony w południowo-wschodniej
części Gorców, wznosi się na wysokość
1211 m n.p.m. Na szczycie znajduje się jedna
z kilku gorczańskich wież widokowych,
z której rozciąga się malownicza panorama
Tatr, Pienin i Beskidów. Dostrzec można także
zamki w Niedzicy i Czorsztynie, usytuowane
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Tuż poniżej
wierzchołka Lubania zlokalizowana jest jedna
z najstarszych baz namiotowych w polskich
górach, oferująca miejsca noclegowe
w rozbitych już namiotach. Jest też możliwość
przenocowania we własnym namiocie. Na
terenie bazy funkcjonuje zaplecze kuchenne
w postaci drewnianej wiaty z piecem
(z kompletem naczyń kuchennych) i jadalni.
W niewielkiej odległości znajduje się źródło
pitnej wody.
Uwaga: baza czynna jest w sezonie letnim.
Oczywiście w trakcie wyprawy trzeba zwracać
baczną uwagę na wszelkie oznaczenia
informujące o możliwym zagrożeniu, a przede
wszystkim na znaki sygnalizujące zmianę
kierunku wybranego przez nas szlaku – często
taki znak jest poprzedzony białym
wykrzyknikiem, który pomaga nam zachować
czujność i się nie zgubić. KK
Źródła:
• w ww.chatki.com.pl/bazy.html
• w ww.goryiludzie.pl/2017/04/wlasciwie-o-co-chodzi-z-tymi-koloramiszlakow.html
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Szlaki żółte

– stanowią szlaki łączące trasę lub szlaki dojściowe.

Szlaki czarne

– są to krótkie szlaki dojściowe (nie oznacza to, że
nie mogą się ciągnąć przez wiele kilometrów, ale że
po przejściu niewielkiego dystansu będziemy mieli
możliwość zmiany szlaku).
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Zainspirowani
przez

MiniLO
i Anielę

Ekologicznie
znaczy logicznie
Głównym celem działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska
Szkoły Podstawowej w Szarowie było skuteczne kształtowanie
właściwych, zgodnych z etyką postaw wobec przyrody. Pośrednim
efektem tych działań było wpłynięcie na świadomość podopiecznych
i zmiana ich zachowań na bardziej przyjazne środowisku, a także
rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Zatem uczniowie Szkoły
Podstawowej w Szarowie uświadamiali sobie poprzez zabawę,
że najważniejszym problemem współczesnego świata jest ochrona
środowiska, w którym żyją. Postanowili więc bliżej poznać tę tematykę
i z chęcią uczestniczyli w warsztatach: „Ekologicznie znaczy logicznie”.

Paulina Jankowicz
Pedagog w Szkole
Podstawowej w Szarowie

W

arsztaty adresowane były do uczniów z klas
I-III Szkoły Podstawowej. Składały się  
z czterech  części:
■ zajęć edukacyjnych związanych z tematyką
ekologii,
■ zabaw badawczych,
■ ekologicznych zabaw ruchowych, gier:
„Segregowanie śmieci”, „Papierki i ja”,
■ zajęć plastycznych, na których dzieci
wykorzystywały zużyte przedmioty (zakrętki,
butelki, gazety itp.), aby stworzyć  przepiękne prace.
Podczas warsztatów stworzono uczniom
odpowiednie warunki, aby mogli samodzielnie
dochodzić do zrozumienia podstawowych
procesów i praw przyrodniczych, rozbudzić
swoje zainteresowania przyrodnicze i dostrzegać
zagrożenia we współczesnej cywilizacji wynikające
MINILO & ANIEL A nr 20

57

Klub
EkoEdukatora

Zorganizowano również pokaz mody ekologicznej,
w którym dzieci z klas I-VI zaprezentowały się
w przebraniach inspirowanych ekologią. Pokaz był
formą konkursu na najlepsze ekologiczne przebranie.
Uczniowie mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Mali
modele poradzili sobie świetnie. Po niebieskim
wybiegu udekorowanym balonami z hasłami
ekologicznymi w rytm muzyki, z gracją i wdziękiem
prezentowali się w kreacjach. Najlepsi modele
pokazali nam, co w roku 2017 jest największym
„krzykiem mody” – butelkowe buty, sukienka z worka
na śmieci, korale z nakrętek, bluza z papieru czy
spódnica z gazet – to niedrogie, ekologiczne i przy
tym modne stroje na co dzień. Na pokazie mody
można było zobaczyć ekologiczne stroje: sportowy,
wieczorowo-wizytowy i codzienny, klubowy czy
biurowy. Ciekawymi dodatkami były nietypowe
nakrycia głowy i biżuteria z surowców wtórnych.
Każda kreacja miała swoją nazwę, np. Błękitny czar,
Elegancja-Francja, Muśnięcie wiatrem, Biurowy szał.
Za występ nasi modele i modelki otrzymali gromkie
brawa od nauczycieli, zaproszonych gości, a także
pozostałych uczniów, którzy ochoczo włączyli się
do zabawy. Zabawa była przednia. Wszystkie stroje
i prezentacje tak bardzo się podobały, że bardzo
dużo modeli i modelek otrzymało wyróżnienia
i nagrody.
Tabela 1.
Ilość zebranych odpadów przez uczniów
SP w Szarowie [kg]

z nieracjonalnego korzystania z dóbr przyrody.
Nauczyciele wspierali uczniów w ich działaniach
i pomysłach. Pokazywali, jak kreatywnie,
w niekonwencjonalny sposób wykorzystać
kłopotliwe odpady. Powstały m.in. „Króliczki
– Przytulanki” ze starych skarpet, pawie z rolek po
papierze toaletowym, jesienne drzewa z zakrętek,
wazoniki z butelek udekorowane makaronem
i plasteliną. Uczniowie, wykonując prace plastyczne
z surowców wtórnych, przekonali się, że
wykorzystując „śmieci”, można dobrze się bawić.
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Makulatura

Elektrośmieci
(w tym baterie)

Zakrętki
plastikowe

4 367,60

1 650,50

473,10

Ziemia – miejsce naszego życia, to, że należy o nią
dbać, wie już nie tylko każdy nasz uczeń, ale również
rodzice, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli
się w akcję i zorganizowali zbiórkę makulatury,
zakrętek, sprzętu AGD. Wiedzą bowiem, że warto
być EKO i że należy dbać o naszą planetę. Swoim
pozytywnym zachowaniem dali przykład dzieciom,
kształtując postawy proekologiczne i nawyk
selektywnej zbiórki odpadów.  

