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My i Środowisko
Zgodnie z artykułem 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za
spowodowane przez siebie jego pogorszenie..."
Ochrona środowiska zwykle kojarzy się przeciętnemu człowiekowi z dużymi przedsięwzięciami: budową oczyszczalni ścieków dla całej miejscowości, instalacji przemysłowych do oczyszczania spalin i innymi działaniami podejmowanymi z reguły przez
administrację publiczną lub przez przedsiębiorstwa.
Jest jednak wiele aspektów naszego codziennego bytowania, które w skali Naszego
Powiatu mają bardzo duży wpływ na jakość środowiska wokół nas. Nasz osobisty wybór
dotyczący sposobu postępowania w codziennych sprawach może być decydujący w batalii
o zachowanie równowagi ekologicznej dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest
między innymi właściwe postępowanie z odpadami. Proste codzienne czynności, takie jak
segregowanie odpadów, mają olbrzymi wpływ na jakość i stan środowiska.
Mając na względzie obowiązek dbałości o stan środowiska przez każdego z nas oraz
chcąc przyczynić się do rozwijania świadomości społecznej w celu powszechnego wypełniania tego obowiązku, przedstawiamy na kolejnych stronach dostępne dla wielu z nas
sposoby przyjaznego dla środowiska postępowania w codziennych czynnościach naszego życia.
Lepsze, bo czyste środowisko
zaczyna się w moim domu.
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7

Związek Gmin jest międzygminną strukturą administracyjną, którą powołały gminy
powiatu dzierżoniowskiego w 2003 roku zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym
dla zbudowania zintegrowanego, wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla terenu objętego działalnością Związku.
Deponowanie odpadów na składowisku powinno być w takim systemie tylko jednym z
elementów gospodarki odpadami. Podstawą postępowania z odpadami powinno być ich
selektywne gromadzenie dla umożliwienia późniejszego wtórnego, użytecznego zagospodarowania lub utylizacji substancji i materiałów zawartych w odpadach.
Do Związku Gmin należą obecnie: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Gm. Dzierżoniów,
Piława Górna, Niemcza. Główne kierunki działania Związku to:
- budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i kompostowania indywidualnego bioodpadów dla zmniejszenia ogólnej ilości odpadów deponowanych na składowisku
oraz osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku,
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych dla osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku,
- prowadzenie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość społeczną w dziedzinie
racjonalnej gospodarki odpadami.
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Pakiet edukacyjny
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Niniejsze wydawnictwo oraz towarzyszące mu szkolenia zostały opracowane dla
wsparcia działań na rzecz lepszego zagospodarowania odpadów na terenie naszego powiatu. Bezpośrednimi adresatami naszej oferty są nauczyciele wszystkich poziomów nauczania - od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Beneficjenatami naszej współpracy
z nauczycielami są oczywiście dzieci i młodzież, a za ich pośrednictwem mieszkańcy powiatu. Inicjujemy program edukacji odpadowej nie dla kształtowania świadomości młodzieży, która kiedyś w przyszłości, być może, będzie się inaczej zachowywała niż dorośli
obecnie. Wprowadzamy działania edukacyjne, których celem jest zmiana zachowań obywateli tu, w powiecie dzierżoniowskim, i teraz, gdy niezbędne jest radykalne zwiększenie
zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów, a tym samym promowanie
właściwego postępowania z naszymi „śmieciami”.

Pakiet
Pakiet zawiera zestaw powiązanych ze sobą następujących materiałów:
- książkę dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań lokalnych,
- 24 plansze do wykorzystania w trakcie realizacji konkretnych scenariuszy lekcji,
- kasetę z cyklem filmów "Więcej czy lepiej",
- płytę CD zawierającą multimedialny przewodnik konsumenta oraz filmy w postaci
cyfrowej i zawartość książeczki w formacie pdf.,
- foldery "Taniej i przyjaźniej - w domu" i "Taniej i przyjaźniej - na zakupach".

Książka dla nauczyciela
Książka zawiera scenariusze lekcji i działań lokalnych. Scenariusze te pogrupowane
są w trzech rozdziałach:
I. Gospodarowanie odpadami
II. Selektywna zbiórka
III. Przyjazna konsumpcja
Część pierwsza i druga poprzedzone są wprowadzeniami. W przypadku "Przyjaznej
konsumpcji" zamiast wprowadzenia nauczyciele otrzymają osobną broszurę. Kompozycja wprowadzenia odpowiada strukturze następujących po nim scenariuszy. Na początku
każdego scenariusza znajduje się tabela przedstawiająca podstawowe informacje dotyczące scenariusza.
6
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Tytuł scenariusza

Cel realizacji scenariusza
Materiały potrzebne do zrealizowania scenariusza
Przygotowania konieczne przed realizacją scenariusza

Oznaczenia dotyczące poziomu nauczania nie są identyczne z podziałem na typy szkół.
1 poziom obejmuje dzieci w wieku 5-10 lat.
2 poziom obejmuje młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i z gimnazjum.
3 poziom obejmuje młodzież ponadgimnazjalną i starszą.
Duża część scenariuszy przeznaczona jest dla dwu poziomów, a w przypadku scenariuszy przeznaczonych dla poziomu ponadgimnazjalnego (3) łączenie z poziomem "niższym" jest normą. Ostatecznie bowiem to, jaki scenariusz będzie realizowany na jakim
poziomie jest wypadkową wielu istotnych czynników, takich jak osobowość i zaangażowanie nauczyciela, specyfika klasy czy obecność wśród uczniów indywidualności zdolnych
pociągnąć resztę zespołu.
W tabeli znajdują się również oznaczenia miejsca realizacji scenariusza.
"Klasa" oznacza możliwość całkowitej realizacji w ramach szkolnej lekcji.
"Otoczenie" oznacza, że uczniowie będą musieli wykazać się większym zaangażowaniem poza szkołą (na przykład poprzez gromadzenie materiałów wykorzystywanych później na zajęciach) lub że scenariusz jest realizowany w najbliższym otoczeniu (poza klasą,
adresatem są inni uczniowie albo w najbliższym otoczeniu szkoły).
"Środowisko" oznacza realizację scenariuszy adresowanych do społeczności lokalnej. Większość z tych scenariuszy zmierza do zmiany codziennych zachowań obywateli na
bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i podnoszące jakość życia.

Materiały wspierające działania w środowisku lokalnym
Książka zawiera również scenariusze działań lokalnych, których realizacja wymaga
dodatkowych materiałów i współdziałania pomiędzy szkołami oraz innymi podmiotami
społeczności lokalnej. Szkoły otrzymują te wsparcie zgodnie z przyjętym na warsztatach
harmonogramem. Przewidziane są trzy kampanie, w jakich młodzież może wziąć udział:
- „Szalone kubełki”. Zestaw przekrojów plastikowych kubłów do akcji środowiskowych promujących selektywną zbiórkę odpadów.
- „Przyjazne zakupy”. Materiały umożliwiające wprowadzenie do sklepów pozako7

mercyjnej informacji dla konsumentów.
- „Przyjazna firma”. Scenariusze nawiązywania kontaktów z firmami dla realizacji
działań promujących racjonalną gospodarkę odpadami i zdobywania przez młodzież wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Jakie elementy zawiera pełna oferta edukacyjna
Dla jak najlepszego wykorzystania pakietu opracowane zostały warsztaty wprowadzające oraz kampanie towarzyszące.

Warsztaty
Warsztaty realizowane są według wspólnie ze szkołami ustalonego harmonogramu.
Grafik warsztatów znaleźć można na stronie internetowej ZGPD-7. Przedmiotem zajęć
warsztatowych będą następujące zagadnienia:
- Konstrukcja i sposoby korzystania z Pakietu Edukacyjnego ZGPD-7
- Koordynowanie zajęć z ekologiczną polityką Związku Gmin
- Aktywizowanie młodzieży na rzecz inicjatyw społecznie użytecznych
- Praca nad projektami na rzecz środowiska lokalnego
- Współpraca między szkołami i partnerami społeczności lokalnej
- Zdobywanie środków umożliwiających realizację działań lokalnych
- Ewaluacja pakietu i całej kampanii edukacyjnej.

Kampanie towarzyszące
Na terenie powiatu dzierżoniowskiego będą równocześnie realizowane przez Stowarzyszenie Eko Idea dwie inne kampanie, które powinny wzmocnić działania podejmowane w ramach "Pakietu".
- „W co wierzą krasnale” - kampania adresowana do dzieci w wieku 5-10 lat, a za ich
pośrednictwem do rodzin.
- „Kalendarz aktywności lokalnych” - kampania budowania przez aktywnie działające osoby w gminie współpracy i adresowanego do mieszkańców kalendarza aktywności
lokalnych.
* * *
Nasza oferta dostarcza dość szeroki wachlarz możliwości. Oczywiście nie jest możliwe uczestnictwo we wszystkich proponowanych działaniach. Nauczyciel, młodzież z jaką
pracuje powinni dokonać rozsądnego wyboru zgodnego z własnym temperamentem, oczekiwaniami i skalą wartości.
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Gospodarowanie odpadami
ODPADY - surowce czy śmieci?
Śmieci, odpady, resztki - te wszystkie nazwy mówią nam o rzeczach zbytecznych,
niepotrzebnych, których jak najszybciej chcemy się pozbyć, wyrzucić poza obręb naszego
otoczenia. Kiedy wrzucamy je do domowego kubła, plastikowego worka czy kontenera na
śmieci, problem według nas został rozwiązany. Ale przecież tylko pozornie.

Określenie problemu
Poza światem człowieka zjawisko odpadów nie jest znane. Każda cząstka obumierającej rośliny, wszystko to, co pozostaje po organizmach zwierzęcych jest zagospodarowywane w nowych cyklach życia. Człowiek czerpie ze środowiska naturalnego surowce, które
przetwarza i produkuje rzeczy. Rzeczy te po wyrzuceniu często nie wracają do obiegu
przyrodniczego, a zdarza się i tak, że doprowadzają do degradacji środowiska.
Przez całe wieki i tysiąclecia ilość odpadów utrzymywała się na dość stabilnym poziomie. Mogła doprowadzać czasami do epidemii w zagęszczonych skupiskach ludzkich,
ale nie wpływała w większym stopniu na ekosystemy.
W przeszłości większość wykorzystywanych przez człowieka rzeczy, materiałów była
znajdowana w naturalnym otoczeniu człowieka. Używano drzew do budowy domów i palenia ognia, jedzenie rosło w przydomowych ogródkach lub było kupowane na okolicznych
targach, skóra i surowce na tkaniny pochodziły z okolicy, w której mieszkał dany człowiek.
Zdecydowana większość tych materiałów, kiedy zostawały wyrzucone, ulegała bezpiecznej biodegradacji. Bardziej trwałe odpady, po przedmiotach wytworzonych z kamienia,
kości czy żelaza, jeśli przetrwały do naszych czasów, stanowią cenny materiał dla archeologów. Nie stanowią natomiast żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Sytuacja uległa dramatycznej zmianie w XX wieku. Ilość odpadów zaczęła narastać
lawinowo, by stać się obecnie jednym z poważniejszych problemów ekologicznych. Złożyło się na to jednocześnie kilka czynników:
1. Wzrost liczby ludności.
2. Wzrost konsumpcji. Nie dość, że jest nas wielokrotnie więcej, to każdy z nas produkuje znacznie więcej odpadów niż nasi przodkowie sprzed 100 lat. Posługujemy się na co
dzień i uznajemy za niezbędne do życia rzeczy, jakie sto lat temu były zupełnie nieznane.
3. Zmiana struktury odpadów. W ciągu XX wieku weszły do użycia i rozpowszechniły
się nowe materiały. Przedmioty wyprodukowane z nich, po wyrzuceniu nie ulegają łatwej
i bezpiecznej degradacji biologicznej. Dramatycznie wzrósł wśród odpadów udział opakowań.
Dodatkowo nasza cywilizacja nastawiona jest na ciągłe ulepszanie, przyśpieszanie,
zwiększanie. Produkujemy nowości, by następnego dnia zamienić je na "nowsze nowości".
Przedmioty, które kiedyś służyły po kilkanaście lat, dzisiaj mają przetrwać sezon. Pierw9

sza usterka nie jest, jak dawniej, sygnałem do naprawy, ale do zastanowienia się nad kupnem nowszego modelu.
Problemem jest nie tylko ilość śmieci, ale także zawarte w nich substancje szkodliwe
mogące zanieczyścić wody podziemne, glebę i powietrze.
Przez ostatnie dziesięciolecia zaczęła narastać świadomość konieczności zapanowania nad niekontrolowanym wzrostem odpadów. Zaczęto zwracać uwagę z jednej strony
na ograniczanie ich ilości i zagospodarowywanie jako surowce wtórne.

Człowiek i śmieci
Ludzie pierwotni zabijali zwierzęta dla jedzenia, ale także używali ich skór na ubrania a ich kości na narzędzia i do dekoracji. Nie przybywało śmieci, gdyż wszystkie resztki
były palone lub rozkładały się.
Wraz ze wzrostem populacji ludzie zaczęli żyć w coraz większych osadach i miastach.
Wzrost liczby śmieci zaczął stanowić problem. Pogorszeniu uległy warunki sanitarne, co
prowadziło do epidemii. Pozbywanie się śmieci musiało więc stać się bardziej zorganizowane. Starożytni Rzymianie przykładowo palili śmieci miejskie poza murami swoich miast.
W niektórych miastach średniowiecznych śmieci były zbierane przez grupy śmieciarzy nazywanych wówczas hulakami. Mieszkańcy musieli trzymać śmieci wewnątrz domów, dopóki hulacy ich nie odbiorą. Hulacy część odpadów kompostowali i sprzedawali je
potem, a resztę porzucali na bagnach.
Ważne zmiany dokonały się w sposobie składowania śmieci, kiedy w XIX w. odkryto,
że mają one związek z rozprzestrzenianiem się wielu chorób i tym samym stanowią ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Ludziom zaczęło zależeć na bezpiecznym dla nich składowaniu
śmieci.
Kolejnym etapem dojrzewania świadomości człowieka było zrozumienie, że odpady
są groźne dla ludzi, ale także dla środowiska naturalnego i że oprócz bezpiecznego składowania śmieci należy zapobiegać ich powstawaniu.

Cykl życia rzeczy
Wpływ na środowisko naturalne rzeczy, jakich używamy na co dzień, nie jest prosty
do określenia. Zazwyczaj posługujemy się stereotypem, według którego lepsze są rzeczy
wykonane z materiałów "naturalnych", takich jak drewno, papier, bawełna, szkło, a gorsze
te, które wykonane są z tworzyw sztucznych. Tymczasem ocena tworzywa to jeden z wielu aspektów, jakie powinniśmy brać w tym przypadku pod uwagę.
Gruntowna analiza cyklu życia rzeczy jest żmudna i kosztowna. Dlatego przeprowadza się ją rzadko i to ograniczając się zazwyczaj tylko do opakowań. Opakowania oceniamy określając ich wpływ na środowisko naturalne od etapu pozyskiwania surowca
koniecznego do ich wytworzenia po zagospodarowanie odpadów po zużyciu opakowania.
Ocena taka może mieć charakter bezwzględny - "sumujemy" krok po kroku środowiskowe
wpływy, albo porównawczy - porównujemy opakowania alternatywne na ten sam produkt.
Podobnie jest z innymi rzeczami. Możemy mówić o całościowym wpływie danej rzeczy na
środowisko. Możemy też porównywać rzeczy spełniające tę samą funkcję. Na przykład
dwie lodówki i stwierdzić, że jedna jest lepsza (mniej uciążliwa dla środowiska), bo zużywa
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mniej prądu, bo przy jej produkcji użyto bardziej przyjaznych dla środowiska technologii i
tak dalej. Możemy porównywać dwa dezodoranty - jeden w spraju, drugi "w kulce" i stwierdzić, że ten pierwszy wymaga skomplikowanego, nienadającego się do recyklingu opakowania, a po zużyciu drugiego pozostaje możliwy do zagospodarowania kawałek tworzywa
sztucznego. W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać, że powinniśmy uwzględnić cały
cykl życia rzeczy.
Rozpatrując cykl życia rzeczy możemy uprościć sobie i uczniom zadanie, ograniczając się do życia rzeczy wyłącznie jako źródła odpadu. Wtedy mówimy o strumieniu odpadów, który ma swoje źródło w pozyskiwaniu surowców i kończy się zagospodarowaniem
odpadów. Na każdym etapie życia rzeczy strumień odpadów można ograniczać, co ilustruje schemat przedstawiony na planszy A-1.
Oczywiście, oceny jakie wykonujemy na szkolny użytek mają charakter zabawy. Z
oczywistych względów nie mogą być fachowo przeprowadzoną analizą. Niektóre jednak
wskaźniki, jakie bierzemy pod uwagę (np. porównywanie zużycia energii przez lodówki
czy ilość zużytego materiału na proste i skomplikowane i efektowne opakowania tego samego produktu) są jednoznaczne i możliwe do określenia "gołym okiem". Inne wskaźniki
(jak choćby szkodliwość obecności związków chloru czy metali ciężkich) mogą być zidentyfikowane poprzez odwołanie się do naszej kompetencji (wiedzy). Obecność takich wskaźników powoduje, że zabawa ma praktyczny wymiar i zdobyta w jej wyniku wrażliwość
konsumencka może być praktycznie wykorzystywana w życiu codziennym. Zatem bawmy
się!
1. Powstawanie surowców. W środowisku naturalnym powstają minerały i organizmy
żywe, które mogą być użyte przez ludzi w ich działalności gospodarczej. Powinniśmy zatem starać się opowiedzieć na pytania: Jak długo powstaje surowiec? Czy proces ten jest
cykliczny? Jakie są perspektywy ograniczenia zapotrzebowania na dany surowiec? Jakie
są perspektywy zastąpienia danego surowca przez surowiec mniej uciążliwy dla przyrody?
2. Eksploatacja surowców. Pozyskanie surowców wiąże się z naruszeniem lub zniszczeniem ekosystemu, na terenie którego dochodzi do eksploatacji. Oceniając wpływ na
środowisko naturalne powinniśmy brać zatem pod uwagę: Jak uciążliwa i niebezpieczna
jest eksploatacja surowca? Czy jest możliwe i w jakiej perspektywie czasu przywrócenie
równowagi ekosystemu sprzed okresu eksploatacji?
3. Transport surowców. Transport jest uciążliwy głównie ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Nie należy jednak zapominać i o skażeniach materiałami ropopochodnymi i wszelkimi innymi chemikaliami używanymi w trakcie eksploatacji środków
transportu, a także o odpadach pozostających po samych środkach transportu i wymienianych w trakcie eksploatacji częściach do nich (jak na przykład opony samochodowe).
W przypadku niektórych surowców, takich jak na przykład ropa, powstające w trakcie transportu awarie skutkują poważnymi zagrożeniami dla przyrody. Na tym etapie życia rzeczy
pytamy więc: Jak uciążliwy i niebezpieczny jest ich transport? Jak długie dystanse pokonuje się od miejsca eksploatacji surowców do zakładu przetwarzającego je i dalej do konsumenta? Jakie istnieją zagrożenia w przypadku awarii w trakcie transportu? Jakie
pozostają odpady po transporcie?
4. Wytwarzanie materiałów. Z pozyskiwanych surowców, takich jak drewno, ropa, piasek wytwarzane są materiały używane później do produkcji używanych przez nas rzeczy.
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Z drewna wytwarza się np. deski, papier. Z ropy np. lekkie i ciężkie frakcje ropopochodne,
granulaty do produkcji tworzyw sztucznych. Z piasku (krzemionki) i kilku innych surowców wytapia się masę szklaną. Zadajemy więc następujące pytania: Ile trzeba energii do
przetworzenia surowca w materiał? Jakie zużycie innych surowców towarzyszy temu procesowi (np. wody przy wytwarzania papieru)? Jakie powstają zanieczyszczenia?
5. Transport. Podobnie jak w przypadku transportu surowców.
6. Produkcja rzeczy. Kontynuując wskazane wyżej przykłady odnotujmy, że z lekkich
frakcji, po dodaniu komponentów "uszlachetniających" produkowana jest benzyna. Z granulatu, po wymieszaniu go z odpowiednimi chemikaliami, powstają finalne produkty mające odpowiednie właściwości do tego, by spełniać rolę obudowy sokowirówki czy śmigła
wentylatora. Z desek np. meble. Z papieru zeszyt. Z masy szklanej np. szklane kule do
przepowiadania przyszłości. Powinniśmy w tym przypadku zwrócić uwagę na to: Jakie
skażenia środowiska powstają w trakcie produkcji rzeczy? Jaka jest szkodliwość komponentów poprawiających właściwości surowców?
7. Promocja rzeczy. Spotykamy się z trojakiego rodzaju promocją:
- Promocja poprzez takie zaprojektowanie rzeczy, by przyciągała uwagę konsumenta. Może to być wprowadzenie barwników, tam, gdzie ich wcześniej nie było, dodatkowych
nakładek, lampek i innych "gadżetów". Doskonały przykład stanowią tutaj obudowy komputerów.
- Promocja poprzez zapakowanie produktu w sposób przykuwający uwagę, podnoszący atrakcyjność produktu. Wymaga to oczywiście dodatkowych nakładów związanych
z rozbudowaniem opakowania ponad miarę wynikającą z jego funkcji usługowych w stosunku do zawartości.
- Promocja poprzez reklamowanie produktu. Każda reklama produktu wiąże się z
wyprodukowaniem nośników reklamy (plakatów, materiałów filmowych itd.). Wynikające
stąd obciążenia dla środowiska należy doliczyć do ekologicznego bilansu cyklu życia każdego reklamowanego produktu.
Wszystkie rodzaje promocji powodują też efekt pośredni polegający na rozbudzaniu
potrzeb konsumpcyjnych. Zatem za każdym razem, kiedy mówimy o kosztach promocji,
powinniśmy pytać nie tylko o koszty ekonomiczne, ale i koszty środowiskowe.
8. Sprzedaż rzeczy. Znowu pojawiają się tutaj koszty związane z transportem. Środowiskowy koszt wyprodukowanego według takich samych standardów i tak samo zapakowanego produktu jest wyższy, jeśli produkt nie jest lokalny, ale przywożony jest z drugiego
końca kraju, Europy, świata. Podobnie koszty rosną, jeśli produkt sprzedawany jest w hipermarkecie, a nie w sklepie lokalnym. Wtedy gdy, by go nabyć, nie idziemy pieszo, ale
wybieramy się samochodem lub autobusem. Oczywiście można jeszcze wskazać inne
wskaźniki, ale proponuję wyeksponować w przypadku sprzedaży właśnie ten i pytać się o
środowiskowe koszty transportu produktu do miejsca sprzedaży i z miejsca sprzedaży do
miejsca jego użycia.
9. Używanie rzeczy. W zależności od rodzaju produktu zwracamy uwagę na inne aspekty użycia. Jest wiele rodzajów rzeczy, które używamy i nie można w tym przypadku proponować uniwersalnych pytań. Ograniczę się zatem do przykładu. Jeśli rzeczą, jaką oceniamy,
jest sprzęt AGD, to będziemy pytać o to, jak trwała jest dana rzecz, czy w przypadku zepsucia jest naprawialna, jak długo będzie nam służyć, jakie są jej środowiskowe koszty
eksploatacyjne.
10. Zagospodarowanie odpadów. Rzecz, która jest uznana przez nas za odpad, może
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niekiedy być ciągle użyteczna dla kogoś innego. Powinniśmy więc zapytać, czy jest możliwe przekazanie rzeczy innym użytkownikom, którzy nadal będą ją wykorzystywać? Odpad jest ciągle rzeczą, z której zazwyczaj możemy odzyskać materiał lub surowiec. Pytamy
więc o to, czy jest możliwe odzyskanie surowca z produktów i jakiej jest on jakości? Czy
jest rozwinięta zbiórka tego surowca i jego przetwarzanie (recykling)? Jeśli nie jest możliwe odzyskanie surowca, a odpad jest niebezpieczny, powinniśmy zapytać: Jak uciążliwe
i niebezpieczne są odpady? Co należy z nimi zrobić, by zostały poddane bezpiecznej utylizacji.

Hierarchia postępowania z odpadami
Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych przez nas odpadów? Najbardziej popularnym hasłem w ostatnich latach było wezwanie, by poddać papier, szkło czy
inne materiały recyklingowi. Recykling miał rozwiązać problem nadmiaru śmieci. Tymczasem zanim zakupimy dany przedmiot, warto zastanowić się, czy jest on nam potrzeby
i niezbędny? A może raczej warto zainwestować w naprawę zużytego elementu, sprzętu?
Pozwala to na zaoszczędzenie energii i zapobiega produkcji śmieci. O odpadach powinniśmy zatem myśleć znacznie wcześniej niż wtedy, gdy zastanawiamy, się co począć z niepotrzebną już rzeczą. Im wcześniej pomyślimy, tym lepiej. Jeśli o czymś zapomnimy, jeśli
coś zaniedbamy na początku, to później nasze możliwości realnego ograniczania uciążliwości odpadów maleją. Dlatego zasady postępowania z odpadami stanowią hierarchię.
Pierwsza zasada - przemyśl - jest wezwaniem do ruszenia głową i do zmiany. Bez
otwartości umysłu i gotowości czynienia zmian pozostałe zasady są pustymi hasłami.
Druga zasada nakłania do odrzucania, gdy jest to możliwe, rzeczy, z których później
powstają odpady. Jeśli dokonamy odrzucenia takiej zbędnej rzeczy, to potem nie będziemy musieli się martwić o jej redukowanie, naprawianie, ponowne używanie czy odzyskiwanie z niej surowców, bo jej po prostu nie będzie.
Trzecia zasada - zredukuj - podsuwa ideę osiągania tego samego celu przy użyciu
mniejszej ilości surowców, materiałów. Jeśli to nam się powiedzie, ograniczymy strumień
odpadów.
Naprawianie i ponowne używanie ogranicza długość życia rzeczy. Zmniejszeniu tym
samy ulega zapotrzebowanie na nowe rzeczy i równocześnie ilość odpadów, jakich się
pozbywamy. Jeszcze do niedawna ilość zużywanego papieru, stali na mieszkańca traktowano jako wskaźnik rozwoju gospodarczego. Dzisiaj myślą tak już tylko dinozaury.
RETHINK - PRZEMYŚL
Każdą rzecz można zrobić lepiej, wystarczy sprawę przemyśleć na nowo.
Pudełko na pastę do zębów miało między innymi "zapieczętować" produkt, zapewnić,
że nie był otwierany. Okazało się, że taką samą funkcję może pełnić malutki kawałek sreberka nalepiony pod zakrętką na otwór tubki.
Zasada „przemyślmy to na nowo” powinna obowiązywać również w domu, czyli tam,
gdzie są wytwarzane odpady. Jak ograniczyć strumień rzeczy, które trafiają do domu i z
których powstaje potem najwięcej odpadów? Jak "zarządzać" odpadami tak, by wynosić
jak najmniej śmieci? To są pytania, które powinny być szczegółowo rozwinięte i na które
znaleźć można sensowne odpowiedzi.
Przemyślenie na nowo jest obowiązkiem gminy, związków gmin, które planują gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Gotowość do przemyślenia na nowo jest postawą kierującą się zasadą, że jeśli się
czegoś nie da zrobić, to trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby się dało.
REFUSE - ODRZUĆ
Odmów zakupu, przyjęcia zbytecznych rzeczy.
Odmawiaj przyjmowania zbędnych "reklamówek" w sklepie. Masz przecież własną
torbę, plecak.
Nie dawaj sobie wmówić reklamom, że twój telefon, telewizor, lodówka, pomimo że
dobrze działają, zasługują na wymianę, bo są już nowe modele z większą ilością gadżetów.
REDUCE - ZREDUKUJ
Mniej kupuję - mniej śmieci produkuję.
Na zakupach zwracam uwagę na to, by nie kupować produktów w zbędnych opakowaniach. Ale zredukowanie dotyczy też i samych opakowań. Dzięki poprawie technologii
na jedną butelkę, puszkę zużywa się o kilkadziesiąt procent mniej surowców niż kilkanaście lat temu. W sklepach zredukować można wielkość wystawianej faktury klientom,
oszczędzając tym samym papier.
REPAIR - NAPRAW
Naprawiam- śmieceniu się przeciwstawiam
Jeśli zepsuje się wtryskarka wytwarzająca obudowy w zakładzie produkującym odkurzacze, jest zrozumiałe, że dyrektor zleca jej naprawienie. Jeśli zepsuje się wózek widłowy w sklepie, to dopóki można, jest on naprawiany. Jeśli zepsuje się w domu odkurzacz,
to idziesz go naprawić, czy szukasz gazetki z promocjami?
REUSE - UŻYJ PONOWNIE
Używam jeszcze raz- śmiecenia skończył się czas!
Decydując się na opakowanie wielokrotne, wybieram ponowne używanie. W przemyśle wielokrotne używanie opakowań i związanych z nimi środków transportu jest dość
powszechne. Jadąc samochodem można zwrócić uwagę na to, jak często mijamy punkty
skupu palet. Opłaca się odzyskiwać palety, zamiast je na przykład spalać. Niestety im bliżej sklepu i konsumenta, tym bardziej opakowania stają się integralną częścią produktu
przeznaczonego do jednorazowej konsumpcji.
Przekazując innym niepotrzebną mi garderobę, drukarkę, telefon, dbam o to, by były
one ponownie używane. Nie tylko pomagamy innym, ale i przekazujemy na innych odpowiedzialność za niepotrzebne nam już rzeczy.
RECYCLE - ODZYSKAJ
Oddaję do przetworzenia- wierzę, że to coś zmienia!
Nie wykorzystam już danej rzeczy? Szukam pojemnika do recyklingu, by być spokojnym, że surowiec, z jakiego została wytworzona, nie zmarnuje się. Odzyskiwanie materiałów i surowców dotyczy każdego etapu produkcji i używania rzeczy. W przedsiębiorstwach
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powstają odpady produkcyjne, które też z reguły są poddawane recyklingowi, często w
tym samym zakładzie.

Ile odpadów produkujemy
W Polsce powstaje co roku ponad 12 mln ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że
na jednego mieszkańca przypada około 320 kg rocznie.
Na składowiska odpadów trafia około 96,5 % naszych odpadów, pozostała część trafia do
kompostowania (2 %), jest odzyskiwana w postaci surowców wtórnych (1,2 %) i spalana (0,3
%).
W innych krajach większa część odpadów jest odzyskiwana przez selektywną zbiórkę
surowców, kompostowanie bioodpadów i spalanie odpadów z odzyskiem energii. Na składowiska wywozi się tylko:
- 3 % odpadów w Holandii ,
- 20 % odpadów w Niemczech
- 30 % odpadów w Austrii,
- 66 % odpadów w Estonii
- 72 % odpadów w Czechach
Z 98 % odpadów, jakie trafia u nas na składowisko odpadów, naprawdę wiele jest do
zagospodarowania, o czym niech zaświadczy poniższy skład morfologiczny odpadów
komunalnych w powiecie dzierżoniowskim
Bioodpady
Makulatura
Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Szkło

Metale
Odpady mineralne (gruz, popiół)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne

21,3 %
16,7 %
14,5 %
2,7%
7.0 %

4,2 %
27,6 %
5,1 %
1,0 %

A odpadów najprawdopodobniej będzie coraz więcej. Według Programu
Gospodarki Odpadami ZGPD 7 należy się spodziewać przedstawionej na wykresie dynamiki wzrostu
ilości odpadów.

Ilość odpadów [kg/Mk/rok]
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Konieczne jest zatem podjęcie energicznych działań zmierzających do ograniczenia
ilości produkowanych przez nas odpadów. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem,
przy opracowaniu "Krajowego planu gospodarki odpadami" przyjęto następujące zasady
postępowania z odpadami:
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1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja.
2. Zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstania w danych
warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć.
3. Unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem).
4. Bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie
da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków technicznoekonomicznych.

Składowanie odpadów.
Obecnie składowanie odpadów jest główną formą zagospodarowania odpadów w
Polsce. Na wysypiska trafia 96 - 98 % produkowanych przez nas odpadów.
Niestety większość z istniejących w Polsce wysypisk komunalnych nie odpowiada
obowiązującym w prawodawstwie normom. Mogą one zatem negatywnie oddziaływać
na środowisko, tak jak "dzikie wysypiska", które, niestety wciąż, możemy spotkać w niewielkiej odległości od naszych domostw, na obrzeżach lasów, w rowach itp.
Niezabezpieczone wysypiska i "dzikie wysypiska" zagrażają wodom gruntowym i glebie, są źródłem odorów, emisji gazów (metan, siarkowodór), stwarzają zagrożenie pożarowe.
Obecnie budowane, nowoczesne składowiska odpadów, spełniające wymogi obowiązującego prawa, mają niewiele wspólnego z dawnymi wysypiskami śmieci. Nowoczesne
składowiska odpadów są częścią zakładu unieszkodliwiania odpadów, na który składa
się:
- punkt kontrolno-wagowy przy wjeździe do zakładu (oprócz ważenia kontrola składu przywożonych odpadów) z portiernią a zarazem pomieszczeniem elektronicznej ewidencji odpadów,
- budynki biurowe i socjalne,
- punkt przyjęcia odpadów,
- hala z: sitem bębnowym (wstępne mechaniczne rozdzielenie odpadów na frakcje o
różnych średnicach) i serią separatorów do wydzielania np. metali; linią do ręcznej segregacji odpadów zmieszanych i doczyszczania surowców z selektywnej zbiórki; prasą
do doczyszczonych surowców; boksami do tymczasowego składowania sprasowanych
surowców,
- magazyn odpadów niebezpiecznych,
- punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- hala kompostowni bioodpadów,
- składowisko balastu, czyli miejsce, gdzie deponuje się pozostałości po procesie
przetwarzania odpadów zmieszanych. Składowisko jest uszczelnione nieprzepuszczalną warstwą mineralną grubości 0,5 m i folią uszczelniającą. Składowisko jest także wyposażone w system odprowadzania wód odciekowych, system odgazowania, rów opaskowy
okalający składowisko oraz drenaż kontrolny umieszczony pod uszczelnieniem składowiska i sieć punktów pomiarowych - tak aby w czasie jak i po zakończeniu eksploatacji
można było kontrolować stan środowiska pod i wokół składowiska. Odpady deponowane
na składowisku są zagęszczane przez kompaktor.
* * * * *
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Słowniczek
Odzysk. Przez odzysk należy rozumieć wszelkie działania niestwarzające zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzi lub dla środowiska polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.
Segregacja odpadów - wydzielanie z odpadów surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych do specjalnych pojemników znajdujących się w gospodarstwie domowym, na
osiedlu, w centrach handlowych. Surowce wtórne mogą być następnie powtórnie przetworzone czyli poddane recyklingowi, odpady niebezpieczne zostaną poddane unieszkodliwieniu.
Segregacja odpadów w Związku Gmin polega na selektywnym gromadzeniu w naszych
domach 4 frakcji: szkła białego i kolorowego, makulatury i plastiku. Zgromadzone surowce
należy donieść do zestawów odpowiednio oznaczonych pojemników, ustawionych w sąsiedztwie. Następnie surowce z pojemników trafiają do bazy firmy obsługującej zbiórkę, gdzie są
dodatkowo segregowane (szkło według kolorów, plastik według typu tworzywa i kolorów), doczyszczane, belowane lub mielone (tworzywa sztuczne). Odpowiednio przygotowane surowce
trafiają do zakładów, które je przetwarzają. Selektywnej zbiórce podlegają także odpady niebezpieczne, np. baterie, które należy wrzucać do odpowiednich pojemników w sklepach z elektroniką, urzędach i szkołach.
Recykling - jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
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Strumień odpadów i cykl życia
Wprowadzenie całościowego spojrzenia na odpady jako na element wieloetapowego cyklu życia rzeczy.
Zwiększenie odpowiedzialności konsumenckiej na każdym z etapów życia rzeczy.
Klasa będzie pracowała w kilku zespołach. Dla jednego zespołu będzie
potrzebna plansza nr 1 z cyklem życia rzeczy. Ponadto będą potrzebne
również plansze 4, 5 i 6.

1.
Nauczyciel dzieli klasę na grupy od 5 do 7 osób. Rozdaje grupom plansze nr 1.
Następuje przedyskutowanie zawartości.
2.
Każda z grup wybiera po jednym lub po dwa przedmioty z plansz 4, 5 i 6 do szczegółowego przeanalizowania ich cyklu życia. Każda grupa będzie analizowała cykle życia wszystkich wybranych rzeczy. Dzięki temu wyniki prac grup będą porównywalne.
3.
Grupy wybierają swoich jurorów (każda grupa jedną osobę). Jurorzy będą obserwowali pracę innych grup. Później zajmą się oceną pracy grup i wyłonią zwycięzcę.
4.
Nauczyciel ogłasza rywalizację.
Uczniowie zastanawiają się na tym, co powinno się dziać z każdym z wylosowanych
przedmiotów na poszczególnych etapach cyklu. W odniesieniu do każdego etapu odpowiadają na dwa pytania:
- Jak można ograniczyć ilość odpadów na danym etapie życia produktu?
- Jaki jest bezpośredni i pośredni udział konsumentów w ograniczaniu strumienia
odpadów?
5.
Wyniki prac grup są prezentowane na forum klasy poprzez zestawienie ich na tablicy.
Jurorzy porównują rozwiązania proponowane dla poszczególnych etapów i uzgadniają
werdykt.
OPCJA
Analiza może dotyczyć strumienia odpadów lub cyklu życia - według uznania nauczyciela.
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Sześć razy RE

Zaznajomienie uczniów z hierarchią postępowania z odpadami.
Klasa będzie pracowała w kilku zespołach. Każdy zespół będzie potrzebował tabeli zamieszczonej na planszy nr 2 z sześcioma zasadami
postępowania z odpadami. Tabela zatytułowana jest RETHING (przemyśl). W poziomych kolumnach zawiera kolejne zasady omówione w rozdziale „Hierarchia postępowania z odpadami”.
Podziel klasę na grupy od 5 do 6 osób. Przedstaw problematykę zarysowaną w rozdziale „Hierarchia postępowania z odpadami”. Poproś, by grupy wyłoniły swoich ekspertów (po jednym lub dwóch z grupy). Zapowiedz,
że eksperci zbierając materiały przygotowują grupę do rywalizacji, jaka
będzie miała miejsce na zajęciach w klasie. Eksperci przed zajęciami nie
mogą więc ujawniać efektów swojej pracy.

1.
Na początku zajęć eksperci przedstawiają rodzaj rzeczy, na jaki się zdecydowali. Uzasadniają określenie tego rodzaju, ale nie przedstawiają wyników swoich prac. Rodzaje
rzeczy są spisane na tablicy.
2.
Uczniowie pracują w grupach. Eksperci w swoich grupach przedstawiają wyniki swoich prac, a następnie grupy przystępują do opracowania rodzajów rzeczy zaproponowanych przez ekspertów innych grup.
3.
Prezentacja wyników. Wyniki prac poszczególnych grup są prezentowane. Po prezentacji wyników każdej z grup bijemy brawo. Eksperci porównują i oceniają wyniki. Wyłaniana jest zwycięska grupa. Grupa otrzymuje honorowy tytuł "Przemyślnych pogromców
odpadów".
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Raport o stanie gospodarki odpadami

Zdobycie przez młodzież wiedzy o skali wysiłków, jakie stoją przed państwem i Związkiem Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego w sferze zagospodarowywania odpadów.
Uczniowie będą pracowali grupach od 5 do 6 osób. Każda grupa powinna
otrzymać planszę A-8.

UWAGA
Poniżej zaproponowany jest cykl działań, który może być zrealizowany w całości (do
czego gorąco zachęcamy) albo w części dopasowanej do możliwości zajęć prowadzonych
przez nauczyciela. Zależnie od stopnia zaangażowania realizacja scenariusza trwa od 1
do 3 godzin lekcyjnych.
1.
Na początek zaproszenie do zabawy, której finałem będzie całkiem poważna praca
reporterska. Pierwsza część zajęć ma charakter quizu. Uczestniczące w nich grupy będą
ze sobą rywalizować. Przedmiotem naszych zgadywanek będzie nasza wiedza o ilości odpadów. Dzielimy klasę na grupy od 4 do 6 osób.
2.
Rozdaj grupom plansze A-8 i poproś, by puste wykresy uzupełnili znajdującymi się
obok tych wykresów danymi. Wykresy przedstawiają proporcje ilościowe w zagospodarowywaniu odpadów wybranych krajów europejskich. Uczniowie kierują się swoją wiedzą i
intuicją. Artykułują tym samym również i błędne wyobrażenia, które będą przedmiotem
dalszej dyskusji.
3.
Wyniki prac w grupach są porównywane między grupami i zestawiane z prawidłowo
wypełnionymi wykresami (które nauczyciel ma na odwrocie planszy A-8). Analizowane są
najczęstsze pomyłki i omawiane wnioski dotyczące stanu zagospodarowywania odpadów
w Polsce. Wyróżniane są grupy, których typy okazały się najbardziej trafne.
4.
Klasa wybiera najbardziej zaangażowanych uczniów, którzy zostają reporterami. Reporterzy samodzielnie kierują realizacją dalszych punktów scenariusza.
5.
Reporterzy umawiają klasę z pracownikiem lokalnego zakładu komunalnego. Przygotowują wywiad z nim na temat gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin
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Powiatu Dzierżoniowskiego. Pracownik zakładu komunalnego może odwiedzić szkołę.
Jednak lepiej będzie, jeśli klasa wybierze się na wycieczkę do zakładu komunalnego.
6
Zastanówcie się, jak można pomóc zakładowi komunalnemu, by poprawić gospodarowanie odpadami w waszym regionie. Co możecie zrobić wy sami, wasi rówieśnicy. W
jaki sposób powinni zaangażować się mieszkańcy, przedsiębiorcy, sklepy? Pomysły spiszcie na tablicy, a następnie wybierzcie kilka osób, które przygotują raport.
7.
Raport opublikujcie w szkole. Nawiążcie kontakt z lokalną prasą, telewizją, zaproponujcie opublikowanie raportu w całości lub w części albo wykorzystanie go do ich własnych publikacji.
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Droga do "gniazda"

Przekonanie dzieci do ważności selektywnej zbiórki odpadów.
Zachęcenie rodzin - poprzez zaangażowanie dzieci - do selektywnej
zbiórki odpadów.
Każde dziecko powinno otrzymać planszę nr 12. Dzieci będą też używać kredki.
Parę dni wcześniej uprzedź dzieci, że będą rysowały mapkę z trasą
łączącą ich dom z najbliższymi pojemniki do selektywnej odpadów.

1.
Porozmawiaj z dziećmi o ich spostrzeżeniach. Dlaczego nie powinniśmy wyrzucać
wszystkiego do śmieci? Dlaczego są cztery pojemniki do selektywnej zbiórki? Po co są na
nich nalepki? Dlaczego na nalepkach jest informacja zarówno o tym, co należy wrzucać,
jak i o tym, czego nie należy wrzucać?
2. Rozdaj dzieciom plansze nr 12 i poproś, by narysowały na nich drogę łączącą ich
dom z najbliższym "gniazdem" do selektywnej zbiórki. Dla ułatwienia na planszach narysowana jest siatka, taka jaka zwykle znajduje się na planie miast. Dzieci będą musiały
odwzorować ich doświadczenie przestrzenne na abstrakcyjną siatkę. Nie jest to łatwe, ale
bardzo wciąga.
3. Zorganizuj prezentację mapek i pochwal dzieci.
OPCJA:
Jeśli nauczyciel uzna to za stosowne, może zrealizować też punkt czwarty:
4. Poproś dzieci, by sobie wyobraziły, że nadające się do selektywnej zbiórki odpady
są ptaszkami, które szukają własnych gniazd. Co się dzieje, gdy ptaszki nie trafiają do
własnych gniazd? Czy powinniśmy w domu pomagać ptaszkom, by trafiły do własnych
gniazd?
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Selektywna zbiórka

Poprawa znajomości wśród uczniów zasad selektywnej zbiórki odpadów na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.
Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w selektywnej zbiórce odpadów.
Klasa będzie pracowała w kilku zespołach. Dla jednego zespołu będzie
potrzebny komplet następujących materiałów:
· plansza nr 0 z informacją o tym, co należy wrzucać do kontenerów na selektywną zbiórkę
· 10 plansz A- 3 (8 + 2 na zapas)
· po jednej planszy nr A-4, A-5, A-6
Każdy zespół będzie potrzebował też nożyczek i kredek.

1.
Podziel klasę na kilka zespołów i daj każdemu zespołowi komplet przygotowanych
materiałów.
2.
Poproś uczniów, by z plansz nr 3 wycieli i złożyli 8 pudełek. Będą to ich pojemniki do
selektywnej zbiórki. Pudełka powinny być pokolorowane i opisane w następujący sposób:
¦ makulatura / niebieski
¦ plastik / żółty
¦ szkło białe / biały
¦ szkło kolorowe / zielony
¦ kompost / brązowy
¦ "wystawka" / pomarańczowy
¦ inne metale - skup złomu, niebezpieczne / czerwony
¦ odpady zmieszane / szary
Zapytaj uczniów, czy wiedzą, dlaczego jest taki a nie inny podział pudełek. Że pierwsze cztery odpowiadają pojemnikom do selektywnej zbiórki. Że kompostowanie jest do
samodzielnego wykonania przez niektóre gospodarstwa domowe. Że "wystawka" oznacza
zadbanie, by niepotrzebne, ale nadające się do użycia rzeczy (np. ubrania, sprzęt domowy) trafiły do potrzebujących. Że wśród „innych” powinny znaleźć się pozostałe rzeczy,
których jednak nie można wyrzucać na śmieci, takie na przykład jak baterie, świetlówki,
lekarstwa.
Poproś uczniów o pokolorowanie planszy nr A-0. Upewnij się, czy wszystkie określenia dotyczące tego, co należy i czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników,
są dla nich jasne.
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3.
Następnie uczniowie rozcinają plansze nr 4, 5, 6 tak, by rysunki poszczególnych przedmiotów były osobno.
UWAGA:
W przypadku młodszych dzieci nie należy im dawać wszystkich plansz, bo się pogubią. Należy ograniczyć się tylko do plansz 4 i 5 lub nawet samej 5. Podobnie można ograniczyć ilość pudełek, na przykład tylko do pierwszych pięciu.
4.
Poproś uczniów, by znaleźli odpowiednie miejsce w pudełkach dla każdego przedmiotu. Uczniowie w zespołach będą uzgadniać swoje decyzje. Porównajcie wyniki prac w
poszczególnych zespołach i przedyskutujcie różnice.
5.
Porozmawiajcie o tym, co się dzieje z odpadami, gdy zostaną posegregowane, a co się
dzieje z nimi, gdy zostaną zebrane tak, jak wy to zrobiliście?

W poszukiwaniu optymalnych
rozwiązań
Kształtowanie aktywnych postaw wobec problemu dylematów gospodarki odpadami.
Każda z 3- 5-osobowych grup będzie potrzebowała planszy A-9.

1.
Podziel uczniów na zespoły od 3 do 5 osób. Każda grupa otrzymuje planszę A-9. Plansza zawiera opis prawdziwej sytuacji. Poproś uczniów, by przeczytali tekst przedstawiający przypadek szukania przez gminę optymalnych rozwiązań gospodarowania odpadami.
Dlaczego tak istotna jest znajomość zachowań mieszkańców w zarządzaniu odpadami
przez gminę?
2.
Poproś uczniów, by zastanowili się, jaka powinna być hierarchia środków użytych
przez ich gminę dla usprawnienia gospodarki odpadami. Pomocne mogą być znajdujące
się poniżej opisu przypadku propozycje różnych sposobów dochodzenia do optymalnych
rozwiązań.
3.
Porównujemy i dyskutujemy efekty pracy w grupach.
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Dzikie wysypiska

Przedyskutowanie sposobów zwalczania dzikich wysypisk.
Poproś uczniów tydzień przed zajęciami, by przyjrzeli się śmieciom, jakie trafiają na dzikie wysypiska. Jeśli jest takie nieopodal
szkoły, możecie zrobić małą wycieczkę.

1.
W klasie poproś uczniów o sporządzenie na tablicy spisu śmieci, które znajdują się
najczęściej w przydrożnych rowach lub w rzece, strumieniu.
2.
Sporządźcie wykres. Na jednej osi zaznaczcie ilość śmieci danego rodzaju, na drugiej
okres, jaki będą zalegać w rowie, jeśli nie zostaną usunięte. W przypadku okresu stosujcie
skalę logarytmiczną, to znaczy nie dzielcie osi na równe odcinki czasowe, bo nie starczy
miejsca na tablicy i w szkole, oznaczcie równe odstępy na osi wzrastającymi przedziałami
czasowymi. Na przykład: 1 rok, 5 lat, 10 lat, 50 lat, 100 lat, 500 lat. Oczywiście śmieci, które
znajdują się najdalej od punktu przecięcia, są najbardziej uciążliwe. Zachęć młodzież do
dyskusji o tym, co zrobić, żeby ograniczyć ilość śmieci wyrzucanych gdzie popadnie. Oto
przykładowe pomysły:
1. Robić akcje sprzątania świata częściej niż raz w roku.
2. Rozstawić wzdłuż drogi (rzeki) posterunki i karać tych, którzy wyrzucają śmieci.
3. Promować rzeczy, opakowania wielokrotnego użytku.
4. Przeprowadzić akcję uświadamiającą.
5. Zobligować zakład komunalny do stałego oczyszczania tych terenów.
6. Przeprowadzić adresowany do mieszkańców happening w miejscach szczególnie
dotkliwie zaśmiecanych.
7. Zagospodarować miejsca szczególnie narażone na powstawanie dzikich wysypisk,
tak by nie wyglądały jak niczyje.
8. Przeprowadzić wśród mieszkańców akcję sprawdzania umów na odbiór odpadów.
3.
Przeprowadźcie ocenę poszczególnych zgłoszonych pomysłów.
Przeanalizujcie pod kątem skuteczności działań opisanych w punktach 1-7 następujący przypadek:
We wsi Sulęcin nieopodal szkoły znajdowało się dzikie wysypisko. Co
roku uczniowie w Dniu Sprzątania Świata brali udział w porządkowaniu terenu wokół szkoły. Likwidowane było dzięki tym działaniom również dzikie
wysypisko. Po kilku tygodniach jednak pojawiało się na powrót. Przeprowadzanie wśród uczniów i mieszkańców akcji edukacyjnych o szkodliwości
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dzikich wysypisk na niewiele się zdało. Uczniowie i mieszkańcy zostali
uświadomieni, a dzikie wysypisko miało się jak najlepiej. Zakład komunalny okazał się też bezsilny. Po kilkakrotnym sprzątnięciu terenu dał za wygraną, uznając najwyraźniej, że jest to walka z wiatrakami. Tak byłoby do
dzisiaj, gdyby nie dziwaczny pomysł, na który wpadła jedna z uczennic. Za
jej namową wójt gminy (właściciel tego obszaru) wydzierżawił klasie kawałek ziemi z dzikim wysypiskiem. Zakład komunalny dał się przekonać,
by jeszcze raz zrobić porządek. I zaraz potem klasa wzięła się za założenie
na tym terenie otoczonego płotkiem ogrodu. Bandyci, którzy porzucali w
tym miejscu śmieci, zaniechali swojego procederu. Jednak po kilku latach
uczniowie opuścili szkołę. Rozjechali się po innych szkołach w okolicznych
miastach. Nikt po nich nie przejął ogrodu, który podupadł. Dzikie wysypisko odżyło.

Sprywatyzowanie dzikiego
wysypiska

Przejście od kształtowania przekonań do praktycznych działań na
rzecz likwidacji dzikiego wysypiska.
Jeśli jest w waszej okolicy dzikie wysypisko, podejmijcie próbę jego likwidacji postępując według następującego schematu:
1. Zorientujcie się, kto jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się dzikie wysypisko.
2. Zróbcie spotkanie, na które zaproście właściciela (osobę prywatną, jeśli jest to teren prywatny; dyrektora, jeśli jest to teren instytucji lub firmy; burmistrza lub wójta, jeśli
jest to teren gminny) oraz przedstawiciela zakładu komunalnego. Przedyskutujcie, jak
możecie wspólnymi siłami zmienić oblicze dewastowanego terenu, tak by nie wyglądał on
jak teren bezpański, który można bezkarnie zasypywać śmieciami. Podział obowiązków
może wyglądać następująco:
- zakład komunalny robi porządki,
- młodzież zazielenia teren, zamienia go w mały park,
- właściciel grodzi go.
Oczywiście jest to tylko abstrakcyjny przykład, bo przecież każda sytuacja jest indywidualna i wymaga wynegocjowania konsensusu.
3. Niezależnie od powyższych działań przeprowadźcie wywiad środowiskowy, by dowiedzieć się, kto wyrzuca w tym miejscu swoje śmieci.
4. Jeśli jest to możliwe, skontaktujcie się ze sprawcą i poradźcie się go, co powinniście zrobić wy, gmina lub inni mieszkańcy, by mu przeszła ochota na porzucanie własnych
śmieci. Podziękujcie za dobre rady i poproście o pomoc we wcieleniu ich w życie.
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Zaklęte koło - palenie śmieci

Kształtowanie aktywnych postaw wobec procederu palenia śmieci w
domowych kotłach.

Wprowadź uczniów w zagadnienie poprzez przekazanie im następujących treści. Jeszcze lepiej będzie, gdy wcześniej zlecisz przygotowanie stosownego materiału wprowadzającego jednej lub dwóm osobom:
1. Wypalanie słomy na polach zabija zwierzęta i drobnoustroje, wyjaławia glebę, stanowi zagrożenie pożarowe, w przypadku sąsiedztwa drogi może być przyczyną wypadków.
2. Wrzucając do pieca lub paląc na otwartej przestrzeni odpady zawierające tworzywa sztuczne (w szczególności PCV), kleje czy inne środki chemiczne, zamieniamy piec
czy ognisko w reaktor, który wytwarza niebezpieczne związki chemiczne i powoduje choroby układu oddechowego.
3. Wypalanie pól czy palenie odpadów jest często wynikiem braku wyobraźni i wiedzy.
Słomę o wiele korzystniej jest przeorać lub zagospodarować. W przypadku odpadów produkcyjnych można starać się je ograniczyć, zagospodarować, poddać recyklingowi. Domy
można ogrzewać, wykorzystując tanie paliwa odnawialne, takie jak słoma, zrąbki.
Następnie rozdaj uczniom kartki z poniższą sondą. By ograniczyć ilość kartek i usprawnić przebieg ćwiczenia, możesz podzielić klasę na grupy. Zaproponuj dyskusję o tym, jak
wydostać się z tego zaklętego kręgu wzajemnych uzależnień. Zwróćcie uwagę na to, jaką
dużą wagę, oprócz czynników ekonomicznych, odgrywają uwarunkowania społeczne. Zaaranżuj dyskusję o tym, jakie są możliwości wyjścia z "zaklętego koła"?
Mieszkaniec
Odbieram z pobliskiego zakładu stolarskiego odpady z produkcji mebli. To głównie
płyta wiórowa i jakieś okleiny. Trochę to śmierdzi przy paleniu, ale ciepło mam za darmo.
Koks, węgiel są bardzo drogie, więc nie ma o czym gadać.
Przedsiębiorca
Przez ostatnie lata cena wywozu śmieci stale rosła. Wypalając odpady trzymam koszty
w ryzach.
Pracownik
Szef rzeczywiście każe palić te resztki plastiku, ale daje ludziom pracę.
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Sąsiad
Mój sąsiad pali w piecu odpady zawierające plastiki i kleje. To okropne świństwo.
Musimy zamykać okna, gdy z jego komina wydobywa się gęsty dym. Ale co my możemy na
to poradzić? On przecież to robi w swoim domu i gdy mu zwracam uwagę mówi, żebym nie
wtykał nosa w nie swoje sprawy. Gdy mu odpowiedziałem, że wtyka swoje śmieci w mój
nos, to się roześmiał.
Rolnik
Co roku wypalam słomę na polu i chwasty w rowach. To szybki i tani sposób na pozbywanie się niepotrzebnej słomy i zapobieganie rozsiewaniu się chwastów.
Strażak
Oczywiście palenie słomy na polach, wypalanie rowów, jak i palenie śmieci w domowych kotłach jest nielegalne. I powinniśmy ludzi, którzy to robią, ścigać, nasyłać na nich
policję. Ale przecież ja tu mieszkam. Nie będę donosił na ludzi, z którymi spotykam się na
co dzień.

Palenie śmieci - budowanie koalicji

Zachęcenie do zajęcie aktywnej postawy w rozwiązywaniu istotnego społecznie problemu

Zastanówcie się, który z podmiotów waszej społeczności lokalnej może zostać partnerem w budowaniu koalicji przeciw spalaniu śmieci w domach? W wyrabianiu własnych
poglądów na pewno pomocne będzie przybieranie postaw Pesymisty i Optymisty. Przyjrzyjcie się zamieszczonym niżej opiniom. Uzupełnijcie brakujące.
Mieszkańcy
Pesymista: Mieszkańcy wolą chronić się przed smrodem zamykając okna niż podejmować działania wymierzone przeciw swoim sąsiadom.
Optymista: To mieszkańcy tracą najwięcej, gdy w ich sąsiedztwie palone są śmieci.
Oni są najważniejszym partnerem w walce przeciw truciu.
Władze samorządowe
Optymista:
Pesymista:
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Służba zdrowia
Pesymista: Palenie śmieci w piecach i kotłach domowych nie należy do kompetencji
lekarzy.
Optymista: Szkodliwe dla naszego zdrowia trucizny, jakie niesie ze sobą dym ze spalanych śmieci, są przyczyną chorób. Lekarze powinni pytać przy każdej wizycie osób chorych na płuca czy oskrzela o to, czy nie są zatruwane przez spalane śmieci.
Przedsiębiorca
Pesymista:
Optymista:
Ksiądz
Pesymista: Kościół zajmuje się sprawami ducha, nie może ingerować w to, co ludzie
robią ze śmieciami.
Optymista: Palenie śmieci jest grzechem wymierzonym przeciw zdrowiu i życiu bliźnich. Palenie śmieci ma więc swój aspekt etyczny i religijny. Ksiądz jest tu dobrym sprzymierzeńcem.
Jeśli w waszej społeczności palenie śmieci w domach jest problemem, spróbujcie
zawiązać lokalną koalicję na rzecz rozwiązania tego problemu.
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Surowce wtórne
Plastik - tworzywa sztuczne
Historia
Przez tysiące lat ludzie używali ciągle tych samych materiałów, aby uczynić swoje
życie łatwiejszym i bardziej komfortowym. Początkowo używane były nieprzetworzone
surowce naturalne, takie jak kamień, drewno i kości. Z czasem nauczono się wytapiać
metale i szkło. W ciągu ostatnich 200 lat nauczyliśmy się syntetyzowania prostych związków chemicznych w złożone materiały. Powstały w ten sposób syntetyczne gumy, żywice i
wreszcie plastik.
Pierwszy plastik został wynaleziony w 1862 roku przez Aleksandra Parseka. Nowy
materiał mógł być dowolnie formowany. Był mocny i elastyczny. Wkrótce zostały wynalezione inne typy plastiku i wzrastała liczba możliwych zastosowań.
Na początku plastik mógł być robiony tylko w dwóch kolorach: czarnym i brązowym,
ale do lat 30. XX wieku został wynaleziony Amino Plastik, który ma wiele intensywnych
kolorów. Dzisiaj mamy około 50 różnych typów plastiku. Plastiki są silne, lekkie i długo nie
korodują. Ale też przez setki lat nie ulegają biodegradacji (wyjątek stanowią wyspecjalizowane laminaty, w których pomiędzy dwie warstwy plastiku wprowadza się warstwę łatwo
biodegradalnej celulozy).
Dzisiaj plastiki są używane pod wieloma postaciami w naszym codziennym życiu:
wtyczki elektryczne, czajniki, zabawki, butelki, torby na zakupy. Używane są jednak także
w przemyśle lotniczym i w budowie statków kosmicznych.

Typy plastików
Istnieje 7 podstawowych typów plastiku używanych w codziennym życiu. Najczęstszymi typami plastików są PET, HDPE i PVC. Oznaczone są one znaczkiem, numerem
oraz oznaczeniem literowym.
Tworzywa sztuczne są też kwalifikowane na podstawie zachowania tworzywa pod
wpływem ogrzewania:
-termoplastyczne,
- termo- i chemoutwardzalne, tzw. duroplasty.
Plansza M-1 zawiera międzynarodowe oznaczenia i opis przeznaczenia najbardziej
popularnych plastików.
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Sposób wytwarzania
Większość plastików jest zrobiona z ropy naftowej (węgiel i gaz ziemny też mogą być
używane). Z każdych 100 litrów ropy 10 litrów jest używanych do wytwarzania plastiku.
Zawarte w ropie cząsteczki prostych węglowodorów łączone są w złożone łańcuchy zwane polimerami. Poszczególne rodzaje polimerów powstają przez różne ustawienie atomów w łańcuchu polimerowym. Zanim jednak zostaną wytworzone konkretne przedmioty
do tworzyw dodaje się plastifikatory i wypełniacze (dla poprawienia właściwości fizycznych, np. elastyczności, twardości), stabilizatory (dla podniesienia odporności na światło
i zmiany temperatury) oraz barwniki. Dodatki te podnoszą atrakcyjność gotowych wyrobów, równocześnie jednak mogą przysparzać kłopotów. Niekiedy bowiem zawierają metale ciężkie, a nawet środki konserwujące żywność (np. niektóre opakowania na lody).
Obniżają też atrakcyjność tworzyw jako surowców wtórnych.
Do dzisiejszego dnia najbardziej rozpowszechnionym tworzywem jest PCV. Ale jest
to też tworzywo najbardziej niebezpieczne z uwagi na zawartość chloru. Cysterny przewożące chlor, z jakiego wytwarzane jest PCV stanowią duże zagrożenie. Uwalniane związki chloru w czasie pożarów z tlących się wykładzin czy ram okiennych powodują większą
ilość ofiar niż sam ogień. Z tego powodu niektóre kraje (np. Słowacja) zdecydowały się na
całkowity zakaz używania tego surowca do produkcji przedmiotów powszechnego użytku.

Tworzywa biodegradalne
Opracowane zostały technologie wytwarzania z tworzyw sztucznych materiałów, które
ulegają biodegradacji. Znajdują one użycie m.in. w niciach do zszywania ran czy w otoczkach tabletek.
Na polskim rynku dostępne są także biodegradalne worki na śmieci. Czas ich rozkładu wynosi ok. 20 lat. Biodegradalność folii uzyskuje się przez umieszczenie między dwiema warstwami plastikowej folii warstwy celulozy. To destrukcja celulozowej warstwy
powoduje, że całość ulega osłabieniu i zewnętrzne warstwy folii kruszą się. Poza workami
na śmieci atrakcyjność takiej folii jest jednak ograniczona. Folia ta - jako laminat - nie
nadaje się do recyklingu. Ponadto w przypadku przedostania się do zbiorników wodnych
okazała się niebezpieczna dla ryb. Rozdrobnione kawałki folii zatykały rybom skrzela. Jak
widać, mówienie o biodegradacji jest w tym przypadku cokolwiek przesadzone.

Recykling plastiku
Większość tworzyw sztucznych może być poddawana recyklingowi.
Pierwszym etapem recyklingu plastiku jest segregacja plastikowych przedmiotów
wg rodzaju plastiku, z którego zostały wykonane. Wyroby z plastiku zajmują dużo miejsca.
Przed wysłaniem to zakładu przetwórczego są więc zgniatane lub mielone i w postaci
dużych bel lub rozdrobnionych kawałków są transportowane.
W zakładzie przetwórczym plastik jest myty, rozdrabniany do odpowiedniej wielkości
i granulowany. Te czyste granulki nazywane są "jazz" i mogą być już przetwarzane w nowy
produkt.
Niektóre z nich są bardziej kłopotliwe w przypadku przetwarzania (np. PCV), inne
stanowią bardzo poszukiwany, cenny surowiec, np. PET odzyskiwany z butelek po napo31

jach. Z 3000 plastikowych butelek PET można wytworzyć stolik ogrodowy.
Bardzo często jesteśmy posiadaczami rzeczy wytworzonych z plastiku z odzysku, nie
zdając sobie z tego sprawy. Z odzyskanego tworzywa PET wytwarza się na przykład włóczki,
z których produkuje się swetry. Ze zrozumiałych względów producent nie chwali się, że
nowy sweterek tak naprawdę jest z odzysku. Z innych odzyskanych tworzyw produkuje
się folię budowlaną, pojemniki, beczki na produkty chemiczne. Dosyć popularnym rozwiązaniem jest również dodawanie 15-30 procent odzyskanych tworzyw do nowego surowca.
Znane są również technologie wytwarzania gotowych produktów z nieposegregowanego plastiku. Jednak lista produktów, jakie można w ten sposób uzyskać, jest ograniczona. Najczęściej wytwarzane są w ten sposób proste urządzenia komunalne, takie jak płotki,
formatki wzmacniające skarpy, ekrany dźwiękochłonne, tablice.

Papier
Historia
Nazwa "papier" pochodzi od łacińskiego "papirus", nazwy rośliny używanej przez starożytnych Egipcjan do produkcji pierwszych form papieru. Wytwarzano go poprzez krojenie łodygi papirusu na cienkie warstwy, przeplatanie, osuszanie, a następnie cięcie na
pojedyncze kartki. Teksty pisane na papierze zostały znalezione w egipskich grobowcach
sprzed 3500 r. p.n.e.
Ludzie pisali także na pergaminie zrobionym z wyprawionych, cienkich skór zwierzęcych. Jego główna zaletą w porównaniu z papirusem było to, że można go było używać
po obydwu stronach.
Papier podobny do tego, jaki wytwarzany jest dzisiaj, pochodzi z Chin. Zachowane
próbki pokazują, że wczesny chiński papier był bardzo wysokiej jakości. Chińczycy wynaleźli papier robiony z kory drzewa morwowego. Arabscy handlarze przewieźli ten pomysł
do Europy około 1110 r. n.e. Wraz z nadejściem Rewolucji Przemysłowej, kiedy ludzie zaczęli kupować książki i gazety, papier cieszył się rosnącym popytem. Produkcja papieru
stała się nowym działem przemysłu. Papier był początkowo robiony ręcznie, przez co jego
nakład był bardzo mały. Miał bardzo dobrą jakość i kosztował ogromne pieniądze. Pierwsza maszyna do robienia papieru została uruchomiona w 1803 r. w Anglii. Główne etapy
produkcji papieru pozostały te same przez 2000 lat. Zmieniło się tylko to, że kiedyś wytwarzano pojedyncze kartki papieru, a dzisiaj maszyna produkuje ogromne zwoje.

Rodzaje papieru
Niewiele można zdziałać we współczesnym świecie bez papieru czy tektury. Używamy papieru, ponieważ może on mieć najróżniejsze właściwości:
-metalizowany, wodoodporny, woskowany, polerowany, zapachowy,
-kolorowy, drukowany, laminowany,
-palny i odporny na działanie ognia,
-zdolny oprzeć się kwasom, ale i wystarczająco delikatny dla skóry niemowlęcia.
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Nietypowe właściwości papieru uzyskuje się poprzez dodawanie do masy papierowej
odpowiednich dodatków lub poprzez powlekanie papieru. Papier taki jest bardziej uciążliwy dla środowiska. Jego recykling jest kłopotliwy lub wręcz niemożliwy.
Dobrym przykładem są tu tak zwane "kartony" na napoje, mleko i inne wyroby mleczne. "Karton" składa się z kilku zespolonych ze sobą warstw, czyli jest tak zwanym laminatem. Każda z tych warstw ma inne zadanie do spełnienia:
- Idąc od środka, jest to najpierw folia plastikowa, która zapewnia nieprzemakalność
opakowania. Folia ta topi się w stosunkowo niskiej temperaturze, dzięki czemu opakowanie po złożeniu można na stałe zgrzać. Ponadto użyta folia jest kwasoodporna, co ma znaczenie w przypadku napojów.
- Następną warstwę stanowi folia aluminiowa, dzięki której przez opakowanie nie
przedostaje się światło.
- Potem karton, dzięki któremu opakowanie jest sztywne, zachowuje swój kształt.
- Karton powleczony jest białym papierem poligraficznym. Na tym papierze nanoszone są kolorowe nadruki informujące o produkcie i promujące go.
- Ostatnią warstwę stanowi folia plastikowa, która chroni nadruk i całe opakowanie
od wpływu czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, uszkodzenia mechaniczne.
Jak się łatwo domyśleć, oddzielenie tych warstw od siebie dla odzyskania surowców
wymaga uciążliwych i kosztownych technologii.
Ale i najbardziej popularny papier, jaki na co dzień używamy, nie zawsze jest tym
samym papierem. Oto kilka przykładów:
- papier gazetowy jest w dużym procencie papierem z recyklingu. Dlatego zazwyczaj
jest lekko szary. Ponadto jest cienki, co obniża wagę i koszt użytego papieru. Gazeta jako
produkt do krótkotrwałego użycia nie potrzebuje trwałego papieru,
- papier "ekologiczny".

Sposób wytwarzania papieru
Jeśli przedrzesz kawałek papieru, zobaczysz mnóstwo drobnych włókien wysypujących się z miejsca przedarcia. Włókienka te są bardzo drobne, mają milimetr długości i
całe ich miliony znajdują się w skrawku papieru. Te włókna są podstawowym materiałem
do robienia papieru.
Papier jest zazwyczaj zrobiony z papki drzewnej. Używane są dwa typy drzew:
- miękkie (świerk, sosna, jodła),
- twarde (brzoza, buk, eukaliptus).
Papier może być także robiony z takich materiałów jak: bawełna, len, słoma, juta.
Kolejne etapy wytwarzania papieru:
-Drzewa są ścinane i transportowane do młyna drzewnego.
-Kora jest zdzierana z pni.
-Pnie drzewne są rozdrabniane na pulpę z użyciem chemikaliów, jak i maszyn mielących. Papka drzewna jest przetwarzana, by oddzielić włókna.
-Następnie masa wędruje do wytwórni papieru. Dodawane są do niej barwniki, aby
zabarwić papier (nawet jeżeli papier ma być biały, dodawane są barwniki, gdyż w przeciwnym wypadku pozostałby lekko żółty).
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-Masa jest wlewana do maszyny robiącej papier, składającej się z odcinka "mokrego"
i "suchego".
-Na odcinku "mokrym" masa jest rozcieńczana wodą w stosunku 1: 200 ( części wody).
Następnie jest wpompowana na plastikową siatkę, gdzie woda jest odcedzana, pozostawiając warstwę włókien. Powstaje w ten sposób warstwa papieru, ale jest ona mokra i
mało trwała.
-Następnie nadmiar wody jest odciskany poprzez przejazd papieru między rolkami
prasy.
-Papier znajduje się teraz na "suchym końcu" maszyny i jest dodatkowo dosuszany
podgrzewanymi rolkami.
-Następnie gotowy papier jest rolowany w ogromne bale, które mogą ważyć nawet 20
ton.

Recykling papieru
Papier wyrzucany przez nas do śmieci to zazwyczaj przeczytane gazety, poczta, ulotki reklamowe, opakowania czy ręczniki kuchenne.
Zużyty papier jest świetnym materiałem do wytworzenia papieru makulaturowego.
Niestety, są pewne ograniczenia w tym sposobie zagospodarowywania papieru. Nie może
on być przetwarzany wielokrotnie, jak ma to miejsce w przypadku np. szkła. Włókna drzewne nie mogą być używane nieskończenie. Przy produkowaniu nowej partii papieru zawsze
dodawane są nowe włókna drzewne, aby wymienić te "zużyte". Także niektóre gatunki
papieru nie mogą być poddane recyklingowi, gdyż zawierają dodatki uniemożliwiające
włączenie ich do obiegu.
Innym rozwiązaniem pozwalającym na oszczędzenie lasów jest zakładanie odnawialnych plantacji lub wykorzystanie innych surowców, np. słomy, bambusa czy bananowców.
Proces recyklingu papieru rozpoczyna się od oczyszczenia go z dodatków metalowych, klejów, taśm. Następnie masa papierowa jest w sposób chemiczny oczyszczana z
tuszów, farb i następnie rozdrabniana. Wytwarzanie papieru z makulatury przebiega dalej
podobnie jak w przypadku papieru z masy drzewnej.
Recykling papieru pozwala na zaoszczędzenie energii, a przede wszystkim wody, gdyż
ta pełni kluczową rolę w procesie wytwarzania papieru. Jest to także z korzyścią dla naszych kieszeni: artykuły papiernicze z makulatury są tańsze. Nowoczesne zakłady produkujące i przetwarzające papier dbają o środowisko poprzez zamykanie obiegów wodnych,
ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, oczyszczanie ścieków, w tym także
metodą biologiczną.
WYTWORZENIE:
1 tona papieru=
-ścięcie 17 drzew
-zużycie 7.600 KWh energii
-zanieczyszczenie 440.000 l wody
1 tona makulatury=
-2750 KWh energii
-180.000 l wody
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Papier z recyklingu zostaje wykorzystany do produkcji:
- papieru toaletowego
- papieru makulaturowego do poligrafii (tak zwana "gazetówka")
- tektury

Szkło
Historia
Szklane przedmioty znajdowano już w antycznym Egipcie i Babilonii z okresu 3000
lat p.n.e., ale tak naprawdę nikt nie wie kiedy zostało wytworzone po raz pierwszy. Wydmuchiwanie szkła zostało wynalezione około 100 lat p.n.e. w Syrii, natomiast szkło okienne pojawiło się około 10 r. n.e., najprawdopodobniej w Rzymie. Przemysł szklany rozkwitał
dalej w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Następnym przełomem w produkcji szkła było
założenie hut szkła, po raz pierwszy we Włoszech, na wyspie Murano. Szkło przez wiele
wieków było cennym materiałem dla ludzi. Współczesny sposób produkcji szkła rozwinął
sztukę szkła oraz technologię tak, że obecnie wytwarzane jest wyjątkowo wytrzymałe szkło
wzmacniane, a także szkło płaskie walcowane, włókno szklane czy szkło witrażowe.

Zastosowania i właściwości
Szkło ma bardzo szerokie zastosowanie w codziennym życiu, tak, że trudno jest wyobrazić sobie świat bez niego. Przeważnie jest używane jako pojemnik na jedzenie, napoje, gdyż nie wchłania zapachów, może być łatwo oczyszczone oraz może być wytwarzane
stosunkowo tanim kosztem. Jest używane także do produkcji luster, szyb, wyposażenia
optycznego, takiego jak soczewki, teleskopy, lornetki, używane jest w telekomunikacji (światłowody) oraz w medycynie, w świetlówkach i żarówkach.

Produkcja
Zwykłe szkło, które jest używane do okien, jest zrobione z powszechnie dostępnych i
tanich materiałów, takich jak krzemionka (piasek), węglan sodowy i węglan wapniowy
(wapień). Mogą być także dodawane inne składniki, aby nadać szkłu rozmaite kolory (np.
tlenek miedzi Cu2O w celu uzyskania barwy niebieskiej i zielonej, tlenki żelaza - żółtej,
bursztynowej, niebieskozielonej, związki kobaltu - niebieskiej, związki złota - od różowej
do purpurowej) lub właściwości, np. szkło żaroodporne, szkło laboratoryjne, szkło optyczne i do wyrobów artystycznych.
Innym komponentem niezbędnym przy wytwarzaniu szkła jest energia. Dzięki wysokim temperaturom mogą zostać stopione i połączone składniki szkła. Aby wytworzyć zwykłe szkło, potrzebna jest mieszanka 72% piasku, 14% węglanu sodowego, 12% krzemionki
oraz 2% innych materiałów (np. nadających kolor). Wszystkie składniki są topione w piecu
hutniczym w temperaturze około 15000C czyli 6 - krotnie większej niż ta, którą można
osiągnąć w domowych piekarnikach.
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Produkcja szkła przebiega w pięciu etapach:
- topienie składników w piecu hutniczym (szklarskim)
- oczyszczanie stopionego szkła z zanieczyszczeń (rafinowanie)
- odlewanie, formowanie lub wydmuchanie szkła do zamierzonego kształtu
- powtórne nagrzewanie szkła i powolne jego chłodzenie tak, by nie było kruche - ten
proces nazywany jest hartowaniem
- obróbka szkła poprzez jego mycie, cięcie itp.
Szkło wytwarzane jest w ten sam sposób w małych warsztatach oraz w fabrykach
produkujących miliony słoików i butelek.

Recykling
Szkło nie jest biodegradalne. Szkło z Rzymu i Syrii zostało odnalezione po tysiącach
lat w ziemi. Z tego powodu tak ważny jest recykling szkła - butelka pozostawiona na wysypisku pozostaje tam w niezmienionym stanie na zawsze.
Starożytne cywilizacje, takie jak rzymska czy egipska, używały swoich szklanych wyrobów wielokrotnie, dopóki się nie zbiły. Szkło było bowiem dla nich wartościowym materiałem. Niestety obecnie 70% butelek i słoików jest wyrzucanych, podczas gdy mogłyby
zostać powtórnie użyte lub przetworzone.
Każda tona szkła poddana recyklingowi oszczędza 1,2 tony materiału, a także chroni
siedliska zwierząt na terenach, gdzie wydobywa się piasek oraz wapień. Pozwala to także
na zmniejszenie się objętości i ilości śmieci kończących swój żywot na wysypisku. Dodatek stłuczki szklanej do wytapianego szkła pozwala obniżyć temperaturę wytopu i zaoszczędzić 32% energii. Dzięki oszczędzeniu energii mniejsza jest także o 20% ilość
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz o 50% ilość zużytej wody.

Laminaty
Coraz częściej proste materiały, takie jak drewno, metal, szkło, papier, tworzywa sztuczne zastępuje się materiałami złożonymi z kilku różnych warstw. Dzięki temu uzyskuje się
lepsze właściwości użytkowe produktów. W ramach lekcji „Ukryte toksyny” zajmowaliśmy się blatami szkolnych stołów. Powleczenie płyty wytworzonej z materiału drzewnego
i kleju warstwą tworzywa sztucznego daje nam blat, który jest sztywny jak płyta z materiału drzewnego i odporny jak tworzywo sztuczne. Podobnie jest z tak zwanymi "kartonami"
na mleko. Taki "karton" zbudowany jest z warstw kartonu, papieru, folii aluminiowej, folii
z tworzywa sztucznego i wykorzystuje właściwości wszystkich tych materiałów. Dzięki
temu jest sztywny jak karton, nie przepuszcza światła jak aluminium, daje się zgrzewać
jak tworzywo sztuczne, nie przemaka jak tworzywo sztuczne, można na nim drukować jak
na papierze.
Z tymi niewątpliwymi zaletami związane są jednak i straty. Tak zespolone materiały
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(nazywane laminatami), gdy staną się odpadami, nie są przetwarzane. A nie są przetwarzane, gdyż nawet jeśli istnieje technologia przetworzenia tych odpadów, to jest ona niezwykle droga, zdecydowanie mniej opłacalna od technologii odzyskujących materiały
proste.
Jednym z najczęściej spotykanych opakowań z laminatu są tak zwane "kartony". Czy
wiesz, że napis UHT na kartonach na mleko jest skrótem od angielskiej nazwy Ultra High
Temperature. Oznacza to, że mleko było pakowane do kartonu pod ciśnieniem i w temperaturze około 1300 C. Dzięki takiej technologii uzyskuje się długowieczność mleka. Niszczy się
bowiem wszelkie organizmy, które mogłyby zapoczątkować proces kwaśnienia mleka.

Porównywanie materiałów
Gdy mamy do wyboru rzeczy wytworzone z różnych materiałów i zastanawiamy się,
która rzecz jest bardziej przyjazna dla środowiska, zazwyczaj w swoich ocenach posługujemy się stereotypem: dobre są te, które są z surowców naturalnych, złe są z plastiku.
Nasz stereotyp nie jest naruszany przez oczywiste skądinąd fakty, że ludzie nie mogą sobie dzisiaj poradzić bez tworzyw sztucznych. Wiele przedmiotów codziennego użytku nie
jest możliwe do masowego wykonania inaczej jak z tworzyw sztucznych. Jest wiele sytuacji, w których tworzywa górują nad tradycyjnymi materiałami ze względów sanitarnych
(na przykład strzykawki), a także ekologicznych (na przykład pojemniki na środki ochrony roślin). Zamiast opierać się na prostych i złudnych stereotypach, powinniśmy oceniać
nie same materiały, ale to, do czego zostały one wykorzystane. Oto kilka przykładów:
Aluminium nie jest ani dobre, ani złe. Aluminiowa rama w rowerze, obręcze rowerowe i inne akcesoria znacznie lepiej spisują się od swoich stalowych odpowiedników. Aluminiowy rower jest lżejszy i trwalszy. Dlatego użycie aluminium jest tu uzasadnione również
z ekologicznego punktu widzenia. Inaczej jest z aluminiową puszką na napoje. Trwałość
aluminium tak ważna w przypadku roweru, w przypadku puszki jest bez sensu. Po co nam
trwałość blachy aluminiowej, skoro z puszki korzystamy pijąc napój przez kilka minut. W
dodatku jest to praktycznie jedyne opakowanie na napoje, którego po otwarciu nie można
już zamknąć. Od razu staje się odpadem.
W jednej z klas był problem z oceną prostych pomocy szkolnych. Nauczyciel się skarżył, że uczniowie, choć wiedzą, że drewniane linijki są lepsze dla środowiska, wolą jednak
używać plastikowych, bo bardziej się im podobają.
Zastanówmy się nad porównaniem obu rodzajów przyborów szkolnych. Stosowanie
drewna do prostych pomocy, takich jak linijki, ekierki jest zdecydowaniem się na produkt,
który nie stanowi żadnego problemu jako odpad. Nawet gdy nie zadbamy o zagospodarowanie starej linijki jako kawałka drewna, a po prostu ją wyrzucimy na śmieci, ulegnie ona
szybkiej i bezpiecznej biodegradacji. Nie stanowi więc żadnego problemu jako odpad.
Z drugiej jednak strony ilość zużywanych w ciągu roku linijek jest tak znikoma, że
również nie jest to żaden problem z punktu widzenia gospodarowania odpadami. Linijki
są produktami używanymi wielokrotnie i przez długi okres czasu. Z zupełnie odwrotną
sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy oceniamy plastikowe butelki na napoje. I znajduje
to swoje odzwierciedlenie w każdym pojemniku na odpady. Szukanie starej plastikowej
linijki wśród stosów butelek po napojach, to jak szukanie igły w stogu siana.
Wysuwany jest często argument przemawiający na rzecz pomocy szkolnych z two37

rzyw sztucznych: Kupując plastikowe linijki, kredki i inne przedmioty, które można również produkować, chronimy lasy. Argument ten jest przewrotny. Zakłada bowiem, że plastik powstaje z niczego i że z eksploatacją ropy nie wiążą się żadne straty środowiskowe.
Choć plastikowe linijki nie stanowią problemu jako odpady, nie oznacza to, że promowanie drewna i innych materiałów naturalnych nie ma sensu. Nie możemy popadać w
drugą skrajność. Bo to, że nie ma w omawianych przypadkach dużej różnicy z punktu
widzenia odpadów, nie zmienia faktu, że sama promocja produktów wytworzonych z drewna
i innych materiałów pochodzenia roślinnego jest szalenie istotnym elementem promocji
przyjaznego dla środowiska stylu życia. Kształtowania postaw, przekonań, ale i gustów,
zgodnie z którymi drewniana linijka będzie bardziej atrakcyjna, "miła dla oka".

Kompost
Około 30 % wagi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych stanowią odpady organiczne. Mogą one jednak zostać przetworzone w przyjazny dla środowiska sposób. Należyte kompostowanie odpadów organicznych nie tylko nie wpływa negatywnie na
środowisko naturalne, ale przeciwnie, przywraca środowisku substancję organiczną, która inaczej byłaby deponowana na składowisku odpadów. Ale wartość kompostu zależy od
tego, jak wcześnie odpady te są segregowane. Jeśli trafią do jednego pojemnika razem z
innymi odpadami, to już nigdy nie będą mogły zostać użyte do celów ogrodniczych, gdyż
zostaną zanieczyszczone stłuczką szklaną lub pochodzącymi od innych odpadów toksynami. Jednocześnie same wpłyną na obniżenie jakości surowców, odzyskiwanych z niewysegregowanych odpadów. Makulatura, zanieczyszczona przez odpady, nadaje się często tylko
do wyrzucenia, a szkło i tworzywa sztuczne wymagają dodatkowego oczyszczenia.
Najlepiej więc, jeśli odpadki organiczne oddzielane są już w domu. Należycie skompostowane stanowią doskonałym nawóz, bogaty w azot, fosfor i potas, sód i magnez. Odpadki organiczne można wysegregować ze śmieci zmieszanych w ZUOK. Po
skompostowaniu ich nie otrzymamy jednak produktu wysokiej jakości. Z uwagi na możliwe zanieczyszczenia szkłem i toksynami taki kompost może być używany najwyżej do nawożenia miejskich klombów. Chętnie używany jest do rekultywacji terenów (np. po
wysypiskach śmieci czy na terenach pokopalnianych). Na pewno nie można go użyć do
celów ogrodniczych.
W gospodarstwach wiejskich czy w miejskich domach jednorodzinnych z ogrodem
kompost można zagospodarowywać na miejscu. Nie ma sensu wywozić czegoś, co jest tak
cennym materiałem.

Przepis na kompostownik
Kompost jest bardzo wartościowym odpadem organicznym. Można go przygotować
z takich materiałów jak zdrowe resztki roślinne, słoma, łęty, liście, młode chwasty bez
nasion, darń, odpadki kuchenne, obornik, torf, odpadki zwierzęce, popiół z drzewa i torfu.
Ważna jest różnorodność materiałów, gdyż to najbardziej sprzyja pracującym w kompoście mikroorganizmom oraz dobremu pomieszaniu materiałów bogatszych i uboższych w
substancje odżywcze. Jego wartość zależy nie tylko od materiału, ale też od sposobu jego
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przygotowania.
Poniżej przepis na kompostowanie odpadków organicznych w pryzmie, co jest sposobem najmniej wyszukanym, ale skutecznym. Od naszej pomysłowości i inwencji zależy, jaki
kształt nadamy kompostownikowi. Trzeba jednak pamiętać, że wznosząc konstrukcję z desek, siatki, cegieł czy innych materiałów, jakie mamy pod ręką i jakie dobrze komponują się
z otoczeniem, musimy zapewnić jak najlepszą przewietrzalność kompostowanej masy. Używając desek, cegieł, nie możemy budować jednolitej ściany. Konstrukcja musi być ażurowa.
Pod kompost należy przeznaczyć miejsce suche, zacienione, szerokości 1 - 1,5 m i
dowolnej długości. Po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby (ok. 20 cm), miejsce pod kompost ubija się, po czym kładzie na spód warstwę torfu grubości około 20 cm. Na ten podkład, który będzie zatrzymywał składniki pokarmowe wypłukiwane z kompostu, układa
się warstwami grubości około 20 cm kompostowane materiały, przekładając je ziemią.
Gdy pryzma osiągnie wysokość 1 - 1,5 m, okrywa się ją warstwą ziemi grubości 10 cm. Na
wierzchu wzdłuż robi się rowek, w który co pewien czas wlewa się wodę, żeby zapewnić
odpowiednią wilgotność, konieczną dla równomiernego rozkładu kompostowanych materiałów. Kompost należy przerabiać kilkakrotnie w ciągu roku, jednak nie częściej niż co 2
miesiące. Po przerzuceniu pryzmy warstwy zewnętrzne i górne powinny znaleźć się w jej
środku. Po ostatnim przerobieniu kompostu przed zimą podwyższa się pryzmę do 1,5 - 1,8
m i zabezpiecza przed przemarznięciem okrywając liśćmi lub łętami. Po roku kompost
nadaje się do użytku.
Oprócz kompostowania na wolnym powietrzu przeprowadza się również kompostowanie w zamkniętych i wyizolowanych pojemnikach. Wykorzystuje się wówczas naturalny
proces wytwarzania ciepła przez kompost. Odpadki kompostowane na ciepło dojrzewają
znacznie szybciej.
Dojrzały kompost nie zawiera części nierozłożonych, stanowi jednolitą masę. Jest
nawozem szybciej działającym niż obornik, składniki są łatwiej przyswajalne dla roślin.
Stosuje się go jesienią lub wiosną w ilości 20 - 40 kilogramów na metr kwadratowy. Ze
względu na bardzo dużą ilość substancji odżywczych w kompoście, przy jego stosowaniu
należy zawsze mieszać go przed użyciem ze zwykłą ziemią ogrodową, gdyż mógłby oddziaływać zbyt intensywnie, szczególnie na młode rośliny.
Przykłady innych kompostowników znajdziesz na stronie ZGPD-7.

Opdady niebezpieczne
Część odpadów, ze względu na zawartość niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego substancji, wymaga szczególnego traktowania. W żadnym wypadku nie powinny być wyrzucane na śmieci czy trafiać do pojemników do recyklingu. Na co dzień stykamy
się z wieloma produktami, które mogą zawierać niebezpieczne substancje. Również, a
nawet przede wszystkim, w przypadku odpadów niebezpiecznych powinna nas obowiązywać hierarchia postępowania z odpadami "6 RE". W szczególności trzy pierwsze jej zasady. A więc, by najpierw pomyśleć, potem - jeśli to możliwe - odrzucić, a w przypadku
konieczności użycia maksymalnie ograniczyć.
Z odpadami niebezpiecznymi mamy na co dzień do czynienia w następujących gru-
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pach produktów:
Farby, lakiery, pigmenty, środki konserwujące
Zarówno pigmenty, jak i stosowane w trakcie produkcji farb rozpuszczalniki i pozostałe komponenty chemiczne mogą zawierać metale ciężkie, związki chloropochodne i
inne toksyczne związki. Takie farby i lakiery są toksyczne zarówno w trakcie używania ich
(malowania), jak i następnie przez tak zwany okres karencji, kiedy po "wyschnięciu" nadal
emitują toksyny, a także w przypadku, gdy jako odpad wyrzucony z innymi śmieciami poddawane są oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Jeszcze w latach 80. w naszych
sklepach były dostępne środki konserwujące drewno przeznaczone do użytku wewnątrz
budynków, które miały ok. 75 lat karencji! (środki zawierające xylamit). Dzisiaj na szczęście mamy wybór. Kupując farbę, lakier możemy zapoznać się z opisami etykiet równorzędnych produktów i porównać stopień ich szkodliwości. Drewno na przykład możemy
pomalować zawierającym związki chloru lakierem uretanowym, jak i "przyjaznym" lakierem akrylowym (wodorozcieńczalnym).
Środki ochrony roślin
Na małych ogródkach, działkach powinniśmy wystrzegać się używania środków ochrony roślin. Mając na względzie jakość naszego wypoczynku, powinniśmy w tych miejscach
dać żyć innym stworzeniom. Jeśli nie lubimy dzielić się jabłkiem z robaczkiem, kupujmy
jabłka z plantacji. Tam gdzie stosowanie środków ochrony roślin uznamy za konieczne,
istotne jest zakupienie ich w takich opakowaniach, by nie zostawały nam resztki. A jeśli
już zdarzy się, że zostanie nadmiar, to nie może on trafić do śmieci! Powinien wrócić jako
odpad do sklepu, gdzie został kupiony. Opakowania po środkach ochrony roślin i przeterminowane środki należy zwracać do sklepu, w którym zostały one kupione.
Lekarstwa
Podobnie jest w przypadku lekarstw. Nie zamieniajmy domu w aptekę. A jeśli już
mamy przeterminowane lekarstwa, ich jedynym miejscem jest z powrotem apteka, skąd
powinny zostać przekazane do bezpiecznej utylizacji.
Niektóre tworzywa sztuczne
Szczególnie niebezpieczne jest PCV (polichlorek winylu). Polichlorek winylu w postaci "czystej" jest niebezpieczny w przypadku pożaru. A przecież w produktach rynkowych występuje często z "uszlachetnionym" kadmem i innymi metalami ciężkimi. Gazy
powstające w trakcie palenia się PCV i niektórych lakierów są głównymi źródłami zatruć.
To nie ogień stanowi główne zagrożenie dla ludzi w czasie pożarów, ale właśnie toksyczny
dym.
Baterie
Baterie w zależności od typu zawierają procentowo olbrzymie ilości metali ciężkich i
kwasów. Jeśli konieczne jest używanie baterii, powinniśmy je zastępować akumulatorkami. Bardziej się opłaca kupić raz zestaw akumulatorków i ładowarkę niż stale dokupywać
nowe baterie i ciągle produkować toksyczne odpady. Zużyte akumulatory i baterie wrzucamy do specjalnych pojemników rozstawionych w sklepach sprzedających baterie, a niekiedy i w szkołach oraz urzędach. W przypadku akumulatorów samochodowych obowiązuje
na szczęście od kilku lat obowiązek zdawania starego akumulatora przy kupnie nowego.
Produkty ropopochodne
Zużyte oleje i inne produkty ropopochodne muszą trafić do rafinerii zajmujących się
utylizacją. Dlatego najlepiej dokonywać wymiany płynów silnikowych w stacjach obsługi.
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Jeśli robimy to samodzielnie, należy zadbać, by stare płyny trafiły do stacji obsługi lub na
stacje benzynowe posiadające specjalne pojemniki do zbiórki tych odpadów.

Słowniczek
Odpady zmieszane (inaczej śmieci) - nie poddane selekcji odpady wyrzucane przez
mieszkańców do kubłów na śmieci. W zakładzie utylizacji odpadów odpady zmieszane są
poddawane segregacji. Najpierw w specjalnych sitach bębnowych oddziela się kompost.
Reszta odpadów trafia na taśmociąg, gdzie pracownicy ręcznie oddzielają poszczególne
frakcje. Selekcja odpadów zmieszanych przeprowadzana w ZUOK jest droższa od selekcji
prowadzonej przez mieszkańców, a uzyskane w ten sposób surowce są gorszej jakości, a
nawet nie nadają się do przetworzenia (jak na przykład zabrudzona makulatura).
Balast to nienadająca się do zagospodarowania pozostałość po prowadzonej na terenie ZUOK selekcji odpadów. W trakcie tej segregacji oddzielane są odpady organiczne,
poddawane następnie kompostowaniu, oraz surowce wtórne nadające się do ponownego
przetworzenia czyli recyklingu. Jedynie balast może być składowany. Surowce wtórne są
wysyłane do ponownego wykorzystania, a odpady niebezpieczne do wyspecjalizowanych
zakładów zajmujących się ich unieszkodliwianiem.
Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych (parowanie, suszenie, strącanie, fermentacja, składowanie na składowiskach) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
Odpady komunalne - większość odpadów, jakie wytwarzane są przez człowieka, to
odpady przemysłowe powstające podczas działalności produkcyjnej. Odpady komunalne
to te, które wytwarzane są przez mieszkańców, placówki handlowe i drobne zakłady korzystające z usług zakładu komunalnego. Tutaj jest mowa wyłącznie o tak zwanych odpadach stałych, czyli o tym, co jest wyrzucane do śmietnika lub poddawane selektywnej
zbiórce.
Laminat to materiał złożony z wielu warstw różnych materiałów. Materiały składowe posiadają różne właściwości, dzięki czemu laminat może posiadać cechy, jakich nie
posiada żaden z nich. Na przykład szyba w samochodzie jest jednocześnie krucha, pęka
na drobne kawałeczki, bezpieczniejsze niż duże kawałki szkła, a jednocześnie nie rozpada
się dzięki znajdującej się pomiędzy dwiema warstwami szkła przeźroczystej folii. Laminaty są kłopotliwe przy odzyskiwaniu surowców.
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Plastik i Plastik

Praktyczna orientacja w rodzajach tworzyw sztucznych.
Klasa będzie pracowała w kilku zespołach. Każdy zespół będzie potrzebował planszy nr M-1 z oznakowaniem różnych typów tworzyw
sztucznych.
Jako zadanie domowe zadajemy przyniesienie na lekcję kilku przedmiotów z tworzyw sztucznych.

Poproś uczniów, by odnaleźli oznakowania na przyniesionych przedmiotach i porównali ze znakami na planszy M-1. Segregujemy opakowania ze względu na oznakowania i
staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:
- Jakie właściwości odróżniają poszczególne tworzywa? Jaki jest związek pomiędzy rodzajem tworzywa a rodzajem wytworzonej z niego rzeczy?
- Jakie różnice występują w obrębie jednej grupy? W jaki sposób uzyskuje się zróżnicowanie właściwości fizycznych przedmiotów wytworzonych z tego samego tworzywa?
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Szklany quiz

Zmobilizowanie uczniów do utrwalania i rozpowszechniania zdobytej
wiedzy o szkle.
Plansza M-2 zawiera pytania, które w przypadku najmłodszych dzieci
muszą zostać wyselekcjonowane, bo jest ich za dużo. Wystarczy na
kopii zamalować niepotrzebne pytania.
Będziemy pracować w małych, 2-4-osobowych grupach. Dla każdej
grupy potrzebna jest kopia przygotowanej planszy M-2.
Nauczyciel może sam dokonać wprowadzenia do szklanej problematyki lub zlecić ją uczniom - ochotnikom.
1.
Nauczyciel lub ochotnicy dokonują wprowadzenia do szklanej problematyki. Wprowadzenie powinno być tak przygotowane, by znalazły się w nim odpowiedzi na trudniejsze, wymagające fachowej wiedzy pytania, z jakimi uczniowie będą później pracować.
2.
Dzielimy klasę na 2- 4-osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje skopiowaną planszę
M-1 z pytaniami dotyczącymi szkła. Zadaniem zespołu jest opracowanie quizu lub gry do
tych pytań. Nauczyciel decyduje, czy uczniowie będą pracować nad quizem czy grą, czy
mają swobodę wyboru.
W przypadku quizu do każdego z pytań uczniowie układają trzy odpowiedzi. Jedną
prawidłową, drugą błędną, trzecią absurdalną i dowcipną.
W przypadku gry uczniowie projektują grę planszową o polach ułożonych tak jak "Grzybobranie". Pola w grze muszą jednak być znacznie większe, gdyż wpisujemy w nie pytania.
Uczniowie muszą ustalić reguły poruszania się i przygotować listę prawidłowych odpowiedzi. Udzielenie przez uczestnika prawidłowej odpowiedzi powinno być oczywiście premiowane przesuwaniem się do przodu lub dodatkowym rzutem kością.
Bardzo ważne jest, by uczniowie realizując zadanie byli świadomi grupy docelowej,
dla jakiej przygotowują quiz lub grę. Czy będzie to grupa rówieśnicza, czy młodsze klasy,
czy dorośli.
3.
Porównujemy wyniki pracy w grupach i opracowujemy wspólnie najlepszy quiz lub grę.
4.
Umawiamy się z inną klasą i przeprowadzamy w niej opracowany przez nas quiz lub
zachęcamy do korzystania z opracowanej przez nas gry. W przypadku quizu lub gry przygotowanej dla dorosłych wciągamy w zabawę rodziców.
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Siedemnaście drzew

Uwrażliwienie dzieci na ekologiczne skutki eksploatacji drzew dla celów produkcji papieru.
Zajęcia realizowane są w plenerze. Na wycieczkę wybieramy się z blokami rysunkowymi i kredkami.

1.
Wybieramy się do parku lub lasu. Tam prosisz dzieci, by podeszły do drzew, zaobserwowały oznaki ruchu, życia i starały się odpowiedzieć na kolejno stawiane pytania. Powiedz dzieciom, że z 17 drzew produkuje się jedną tonę papieru. Czy to dużo, czy mało? W
lesie albo parku policz 17 drzew. Kto może zamieszkać w koronach tych drzew, a kto w
korzeniach? Czy wiesz, ile owadów może zamieszkać pod jego korą? Jak wyglądałoby to
miejsce, gdyby drzewa zostały wycięte? A gdyby z Twojej wsi, Twojego osiedla zniknęło 17
domów lub bloków - czy byłoby to wiele? Czy bardzo zmieniłoby się to miejsce?
2.
Poproś dzieci, by namalowały swoje ulubione drzewo lub napisały krótki wierszyk o
swoim ulubionym drzewie. Wierszyk powinien wyrażać ważne spostrzeżenie dotyczące
drzewa lub być ekspresją więzi z drzewem.
3.
Dzieci opowiadają o swoich rysunkach i recytują wiersze. Każdą prezentację kończą
oklaski.
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Skąd pochodzi mleko

Porównanie na konkretnym przykładzie stopnia środowiskowej uciążliwości różnych opakowań tego samego produktu.
Przed zajęciami poproś uczniów, by przynieśli rozmaite opakowania
na mleko.

1.
Uczniowie mogą przynieść następujące rodzaje opakowań:
- butelka szklana,
- woreczek foliowy,
- woreczek foliowy wielowarstwowy (biały worek z warstwą czarnej folii lub aluminium dla zatrzymania światła),
- "karton" na mleko pasteryzowane (złożony z folii z tworzywa od środka i białego zadrukowanego kartonu z zewnątrz),
- "karton" po mleku z oznaczeniem UHT (idąc od wewnątrz: folia z tworzywa, folia aluminiowa, szary karton, biały papier poligraficzny, folia z tworzywa).
2.
Dokonajcie analizy budowy materiałów złożonych. Kartony należy rozdzierać "po skosie", wówczas dochodzi do rozwarstwień łatwo obserwowalnych gołym okiem. Ogłoś konkurs, kto szybciej rozdzieli warstwy „kartonu”?
3.
Zastanówcie się, jakie opakowania są najbardziej kłopotliwe dla środowiska z punktu
widzenia zagospodarowywania odpadów? Zwróć uwagę uczniom na to, że im bardziej złożone opakowanie, tym również bardziej przetworzone i mniej wartościowe mleko.
Trudne pytanie: Czy korzystniej jest pakować mleko w zwykłą folię, czy w folię, która
ulega biodegradacji, ale nie nadaje się w związku z tym do odzysku?
4.
Rozważcie następującą sytuację:
W kilku miastach pojawili się roznosiciele mleka. Mleko w zwrotnych butelkach pojawia się co rano pod drzwiami chętnych osób. Mleko takie jest droższe. Jak myślisz, dlaczego są chętni, którzy zamawiają takie mleko?
Jak najlepiej sprzedawać mleko na wsi?
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Laminaty - Dalekie skojarzenia

Uwrażliwienie na problemy środowiskowe towarzyszące stosowaniu materiałów złożonych.

1.
Zadaj uczniom trzy zagadki:
1. Co łączy karton na mleko ze stołem z laminowanym blatem, przy którym najprawdopodobniej siedzą?
2. Co łączy stare betonowe lampy uliczne i plastikowe okna z PCV?
3. Co papier faksowy ma wspólnego z wcześniej wymienionymi rzeczami?
Odpowiedzi:
1. Karton na mleko i laminowany blat są materiałami wielowarstwowymi (laminatami). Właściwości mechaniczne blat uzyskuje dzięki płycie wiórowej. Płyta ta zabezpieczona jest warstwą oklein podnoszących atrakcyjność wyglądu i zabezpieczającyh przed
szybkim zużyciem. O "kartonach" na mleko mowa jest w scenariuszu "Skąd pochodzi mleko".
2. Lampy uliczne i okna PCV mają metalowy wkład, który nadaje im sztywność. Nawet w przypadku pęknięcia zewnętrznej powłoki całość nie łamie się. Z drugiej strony
beton i PCV są bardziej odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych od stali.
3. Papier faksowy wygląda tak, jakby był wykonany z jednolitego tworzywa. W rzeczywistości powleczony jest emulsją termoczułą. I w tym przypadku mamy więc do czynienia
z laminatem. Sama emulsja wymaga nośnika - papieru. Papier z kolei nie reaguje na temperaturę wytwarzaną przez "grzałkę" w faksie.
2.
Sporządźcie prostą tabelę z wyszczególnionymi w wierszach nazwami rzeczy, o jakich rozmawialiście (opakowanie na mleko, blat stołu, lampa uliczna, okno, papier faksowy). W pierwszej kolumnie wpiszcie nazwy tych rzeczy wytworzonych z laminatów ("karton"
na mleko, laminowany blat, żelbetowa lampa, plastikowe okno, papier termoczuły). W drugiej kolumnie wypiszcie nazwy rzeczy spełniających taką samą fukcję, ale wytworzonych
z materiałów jednorodnych (na przykład foliowy worek na mleko).
Poddajcie ocenie porównawczej rzeczy wytworzone z laminatów z ich jednorodnymi
odpowiednikami. Zwróćcie uwagę na to, że:
- "Kartony" na mleko stanowią kłopotliwy odpad. Dzięki "kartonom" mleko co prawda
można przechowywać miesiącami, ale dla konsumenta, który spożywa mleko najdłużej w
ciągu kilku dni od jego kupienia, nie ma to znaczenia.
- Udział blatów na stoły w masie odpadów jest niezauważalny. Laminowanie blatów
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wydłuża natomiast znacznie czas użycia stołów.
- W przypadku lamp z żelbetu i plastikowych okien zbrojenie metalowymi szkieletami
powoduje, że po użyciu pozostaje bardzo trudny odpad. Stal trzeba przecież wydobyć z
betonu i z zamkniętych profili PCV.
- W przypadku papieru termoczułego dodatek emulsji powoduje, że papier ten nie
nadaje się do odzysku. Wyobraźcie sobie, co by się stało podczas gotowania masy papierowej, w której znalazłby się również papier faksowy.
3.
Przeprowadźcie 5-minutowy konkurs. Kto poda więcej przykładów korzystnego z ekologicznego punktu widzenia zastosowania laminatów (tak jak ma to miejsce w przypadku
blatu stołu).
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Na tropie kłopotów
Porównanie wpływu na środowisko podstawowych grup materiałów
poddawanych selektywnej zbiórce.
Ocena sposobu dobierania materiałów do wytwarzania konkretnych
produktów.
Określenie podstawowych dylematów związanych z porównywaniem
stopnia szkodliwości materiałów używanych do wyprodukowania takich samych rzeczy.
Zajęcia będą przeprowadzane w 4- 6-osobowych grupach. Kopiujemy dla każdej grupy plansze M-6 i M-7.
Poproś uczniów, by przynieśli na następne zajęcia dowolną rzecz ze
szkła, plastiku, metalu lub papieru. By uniknąć sytuacji, w której wszyscy przyniosą plastikowe butelki, poproś, by wszyscy kolejno odliczali
do czterech i przyporządkuj każdej z liczb jeden z czterech materiałów.
1.
Podziel uczniów na grupy i rozdaj im plansze M-6. Poproś, by wypełnili tabelę wpisując w wolne pola główne problemy środowiskowe, jakie wiążą się z wytwarzaniem, używaniem i przetwarzaniem szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali. W szare pola wpiszcie
oceny w skali od 0 do pięciu. 5 - jeśli oddziaływanie na środowisko jest żadne bądź minimalne. 0 - w sytuacjach krytycznych, szczególnie niebezpiecznych. Porównajcie wyniki
pracy w grupach. Przedyskutujcie rozbieżności i wnioski płynące z ocen.
2.
Rozdaj grupom plansze M-7 i poproś o uzupełnienie. Tym razem chodzi nie o porównywanie materiałów, ale o ocenę użycia materiałów do wytworzenia różnych przedmiotów. Oczywiście nie we wszystkie okienka będziemy mogli coś wpisać. Z oczywistych
względów szyb nie wytwarza się z metalu czy z drewna. W takiej sytuacji wpisujemy do
tabeli zero (0). Natomiast jeśli z danego materiału jest produkowana dana rzecz, wpisujemy plus (+), jeśli uważamy, że z takiego materiału należy daną rzecz produkować; minus
(-), jeśli użycie danego materiału nie jest korzystne. Oraz znak zapytania, gdy sprawa jest
wątpliwa. Po wykonaniu tego zadania przedyskutujcie na forum całej klasy wyniki pracy
w grupach.
3.
Porównajcie obie tabele. Zwróćcie uwagę na to, że tak kłopotliwe dla środowiska naturalnego laminaty, tworzywa sztuczne w wielu zastosowaniach do produkowania popularnych przedmiotów są optymalne czy wręcz nie do zastąpienia. Z drugiej jednak strony
wielokrotnie spotykamy się z możliwością wyboru takich samych przedmiotów wyprodukowanych z różnych materiałów. Wybory te często decydują, na ile obciążamy środowisko
naturalne.
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Kompost - wprowadzenie
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dotyczącymi kompostowania.
Plansze M-3 w ilości równej połowie uczniów.
Poproś wybranych uczniów, by korzystając z materiałów zawartych
w broszurze, na stronie ZGPD-7 oraz samodzielnie znalezionych
publikacji, przygotowali wprowadzenie o tym:
- jak ważne jest kompostowanie i jak praktycznie rozwiązać ten problem w domu,
- jakie procesy zachodzą podczas kompostowania i jakie mikroorganizmy biorą w tym udział.
Uwaga:
Jeśli prowadzisz zajęcia z dziećmi do 10 lat, wprowadzenie przygotuj samodzielnie.
1.
Poproś wybranych uczniów o zaprezentowanie swoich wprowadzeń. Ze względu na
realizację dalszej części scenariusza dobrze będzie, jeśli uczniowie będą mogli zobaczyć
przykładowe ilustracje z mikroorganizmami biorącymi udział w procesie kompostowania.
Po zrealizowaniu ćwiczenia poproś o wymazanie zaznaczeń i zbierz kopie plansz,
chyba, że jakiś uczeń ma pomysł na wykorzystanie ich poza klasą.
2.
Rozdaj w klasie skopiowane plansze M-3. Poproś uczniów, by pracując parami w ławkach zaznaczyli ołówkiem te przedmioty, które nadają się do kompostowania. Poproś
uczniów, którzy przygotowali wprowadzenie, o sprawdzenie poprawności zaznaczeń i przedyskutowanie przypadków wątpliwych.
3.
Poproś uczniów, by odpowiedzieli na następujące pytania:
- Czy gleba żyje? Czym różni się od piasku na plaży?
- W jakich warunkach mikroorganizmy działają najlepiej? Do jakich związków rozkładają resztki organiczne?
4.
Zaaranżuj konkurs na narysowanie najbardziej tajemniczego, sympatycznego lub
dziwacznego mikroorganizmu żyjącego w kompoście. Możesz poprosić o narysowanie też
jego ulubionych smakołyków. Z prac urządź galerię.
5.
Zachęć uczniów do zastanowienia się, co ich powstrzymuje przed założeniem kompostownika przy domu? Czy widzieli kiedyś kompostownik i ziemię kompostową? Jaki ta
ziemia ma zapach i konsystencję? Czy wyróżnialne są w niej odpadki, z których została
wytworzona?
50

Prosty eksperyment z
kompostowaniem

Zaprezentowanie dzieciom zdolności do kompostowania różnych odpadów.
Plastikowa butelka, papierowa torebka, liść sałaty lub innej rośliny.
1.
Weź plastikową butelkę, papierową torebkę, liść sałaty lub innej rośliny. Wybierzcie
się z dziećmi do szkolnego ogródka i tam, w miejscu dobrze oznaczonym, zakopcie te trzy
rzeczy na głębokości przynajmniej 30 cm.
2.
Po 3-4 miesiącach odkopcie. Porozmawiaj z dziećmi o tym, co zaobserwowały. Jakie
wnioski płyną z przeprowadzonego eksperymentu dla ważności zaangażowania się w selektywną zbiórkę odpadów?

Gminne dylematy z kompostem

Postawienie młodzieży w roli decydentów zarządzających odpadami.
Wybierz dwóch uczniów, którzy wejdą w role decydentów przedstawionych w poniższych tekstach i przygotują się do przeprowadzenia
ze sobą sporu na forum klasy.
1.
Przygotowani uczniowie przeprowadzają ze sobą dyskusję panelową. Jeden z nich
broni stanowiska zaprezentowanego w tekście "Święta Katarzyna", drugi sposobu myślenia przestawionego w tekście "Trzciel".
2.
Po dyskusji panelowej klasa stara się odpowiedzieć na poniższe pytania. Odpowiedzi
spisywane są na tablicy.
- Co charakteryzuje dobrego menadżera zarządzającego odpadami?
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- Jakiego rodzaju odpady nadające się do kompostowania wytwarzane są w waszej
gminie?
- Jakie macie pomysły na zagospodarowanie tych odpadów?
- Spiszcie swoje pomysły i zgłoście się z nimi do ZGPD-7.
*

*

*

*

*

Święta Katarzyna
W gminie Święta Katarzyna jest budowany zakład utylizacji odpadów
komunalnych. W planie jego działania przewidziano także odzyskiwanie
odpadów organicznych, poddawanie ich kompostowaniu w pryzmach i
wykorzystywanie tak przygotowywanego kompostu do przekładania
warstw śmieci na składowisku odpadów. Gdyby wszystkie odpady organiczne trafiały na składowisko, to wówczas wszystkie śmieci trzeba byłoby przekładać ziemią. Nadmiaru kompostu nie można jednak wykorzystać
poza składowiskiem odpadów, gdyż jest on zbyt zanieczyszczony (przez
toksyny, drobne kawałki szkła, metali, tworzyw).
Działający w gminie duży zakład ogrodniczy zaproponował władzom
gminy zbieranie części odpadków organicznych na osiedlach do specjalnych pojemników. Z tak zebranych "czystych" odpadów można wyprodukować kompost nadający się do upraw ogrodniczych. Zakład ogrodniczy
oczekuje jednak, że to gmina kupi osiedlowe pojemniki na kompost, a on
będzie je opróżniał na własny koszt, przyczyniając się tym samym do
zmniejszenia ilości odpadów wywożonych przez zakład komunalny na wysypisko. Zarząd gminy uważa, że zakupienie pojemników jest sprawą zakładu ogrodniczego. Jak, według ciebie, rozwiązano ten spór?

Trzciel
W gminie Trzciel funkcjonuje zakład komunalny "Mrówka", prowadzący aktywne działania polegające na dowożeniu odpadów tam, gdzie tylko
znajdzie się na nie chętny. Chodzi o to, by jak najmniej odpadów trafiało
na składowisko. W rejonie Trzciela uprawia się dużo szparagów. Szef
"Mrówki" pojechał do producenta szparagów i zapytał go, czy woli odbierać od "Mrówki" zbierane jesienią liście i sam je kompostować, czy też
woli kupować od "Mrówki" gotowy kompost z tych liści? Jak sądzisz, na
co zdecydował się producent szparagów?
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Szkolny kompostownik

Doprowadzenie do kompostowania odpadów na terenie szkoły i tym
samym danie dobrego przykładu rodzinom uczniów.
Materiały potrzebne do zbudowania kompostownika.
Uwaga:
ZGPD-7 udziela materialnej pomocy przy zakupie potrzebnych materiałów czy nawet całych kompostowników.
Pod kierunkiem nauczyciela zajęć z techniki na terenie przyległym do szkoły zbudujcie kompostownik. Projektując i wykonując kompostownik, weźcie pod uwagę zalecenia
znajdujące się w "Przepisie na kompostownik".
Materiałem do kompostowania może być ścięta trawa, liście, gałęzie. Mogą też być
niektóre odpadki wyrzucane przez uczniów w szkole.
Zachęć młodzież, by porozmawiała z dyrekcją szkoły o rozstawieniu na terenie budynku pojemników do zbiórki odpadów na kompost. Dbajcie o to, by były one regularnie
opróżniane i doglądajcie stale kompostownika. Ze względu na usytuowanie na terenie
szkoły wymaga on szczególnej opieki.

Konkurs na kompostownik
Zaktywizowanie młodzieży do działania na rzecz środowiska lokalnego.

W terenie wiejskim lub przy dużej zabudowie jednorodzinnej zachęć młodzież do ogłoszenia konkursu na przydomowy kompostownik z... odpadów. Do realizacji konkursu zaproście jako partnerów ZGPD-7 i władze samorządowe. Nagradzajcie pomysłowość w
wykorzystywaniu niepotrzebnych rzeczy zalegających w gospodarstwie, takich jak stara
druciana siatka, drewniana paleta, stara beczka... Przygotujcie starannie warunki konkursu, tak by zawierały wymogi, jakie musi spełniać dobrze funkcjonujący kompostownik.
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Odpady niebezpieczne
Zdobycie umiejętności wybierania produktów, po których pozostaje
mniej odpadów niebezpiecznych.
Zaangażowanie uczniów do działań środowiskowych na rzecz odzyskania większej ilości odpadów niebezpiecznych.
Pierwsze ćwiczenie będzie wykonywane w 4- 6-osobowych grupach.
Każda grupa będzie potrzebowała plansz M-8.

1.
Podziel klasę na 4- 6-osobowe grupy. Rozdaj grupom planszę M-8 "Toksyny w przedmiotach codziennego użytku". Odwołaj się do kompetencji uczniów i poproś, by dla każdego ze wskazanych na planszy typów przedmiotów znaleźli warianty mniej i bardziej
uciążliwe dla środowiska naturalnego (na przykład: akumulatory versus zwykłe baterie;
farby ftalowe i uretanowe versus akrylowe). Porównajcie efekty prac poszczególnych grup.
Ustalcie kluczowe opozycje pomiędzy mniej i bardziej uciążliwymi dla środowiska przedmiotami spełniającymi te same funkcje. W razie potrzeby uzupełnij pomysły uczniów.
2.
Wypiszcie na tablicy najważniejsze waszym zdaniem opozycje. Zastanówcie się, w
jaki sposób możecie przyczynić się do tego, by mieszkańcy waszej gminy dokonywali wyborów, dzięki którym będzie powstawało mniej odpadów niebezpiecznych. Najlepiej jeśli
to ćwiczenie będzie miało charakter burzy mózgów. Pamiętajcie, że kompletny pomysł
musi wskazywać na dwa elementy:
- co warto i można zmienić,
- w jaki sposób doprowadzić do zmiany.
Tak naprawdę potrzebne są więc za każdym razem dwa pomysły. Pomysł na zmianę
i pomysł na kampanię wprowadzającą zmianę.
3.
Wytypujcie liderów, którzy zajmą się dopracowaniem i organizacją poszczególnych
kampanii. Poniżej trzy szkicowe propozycje kampanii.
1. Przeprowadźcie wśród sąsiadów zbiórkę przeterminowanych lekarstw. Mieszkańcom, od których odbieracie lekarstwa, wręczajcie ulotkę zachęcającą, by w przyszłości sami oddawali je do apteki. Zbierzcie
te lekarstwa i wybierzcie się na wycieczkę do apteki, by tam je oddać.
Apteka powinna przekazać przeterminowane lekarstwa do unieszkodliwienia.
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2. Znajdźcie w Internecie "rady babuni" - jak domowymi środkami można zastąpić
silne chemikalia przeznaczone do gospodarstwa domowego.
3. Poproście bank lub samorząd o zasponsorowanie uczniowskiej kasy kredytowej na
małe inwestycje ekologiczne. To mogą być zupełnie niewielkie kwoty, a zakres udzielanych kredytów może ograniczyć się na przykład do sfinansowania ładowarek do akumulatorów, akumulatorów, termosów czy innych praktycznych i sprzyjających środowisku i
oszczędnościom rzeczy. Zamiast kupować nowe baterie, kredytobiorcy spłacają w krótkim czasie kredyt na ładowarkę i akumulatory.

Szalone kubełki
Czynne zaangażowanie młodzieży w działaniach promujących selektywną zbiórkę odpadów i rozsądną konsumpcję.
Kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej.
Działania wymagają zestawu "szalonych kubełków", czyli specjalnie
przygotowanego zestawu czterech połówek 110 - litrowych kubłów na
odpady. Kubły mają zamontowaną przeźroczystą płytę, dzięki której
widać ich zawartość. Kubełki mają kolory i informacje, takie jak pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Posiadają kółka, dzięki którym młodzież może się z nimi łatwo przemieszczać. Zestawy "szalone
kubełki” są dostarczane przez ZGPD-7 na życzenie szkół.
Uwaga:
Działania "Szalone kubełki" przeprowadzane będą kolejno w poszczególnych gminach.
Chodzi o to, by uzyskać efekt masowy. By w danej gminie, w tym samym czasie wzięło w
nich udział jak najwięcej osób.
1.
ZGPD-7 organizuje warsztaty poświęcone kampanii "Szalone kubełki". Omawiane są
szczegółowo elementy kampanii (niniejszy opis kampanii ma charakter skrótowy). W trakcie warsztatów ustalany jest plan i harmonogram kampanii w poszczególnych gminach.
2.
W szkołach przygotowywane są materiały promocyjne (plakaty, transparenty), jakie
będą towarzyszyć działaniu. Część materiałów dostarczanych jest przez ZGPD-7.
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3.
W trakcie realizacji poniższych punktów organizowana jest przez młodzież konferencja prasowa.
4.
Młodzież rusza z kubełkami w miejsca licznie odwiedzane przez mieszkańców. Napotkanym osobom proponuje się test na znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów. W
ramach testu mieszkańcy dostają worek z wymieszanymi odpadami, które mają wrzucić
do odpowiednich kubełków. Mogą pomagać sobie czytając nalepki umieszczone na kubełkach. Są to takie same nalepki jak na "prawdziwych" pojemnikach do selektywnej zbiórki
odpadów. Wśród wymieszanych odpadów będą również i takie, które nie są gromadzone w
ramach selektywnej zbiórki.
Prawidłowe posegregowanie odpadów nagradzane jest torbą z hasłem promującym
selektywną zbiórkę.
5.
Jeśli kubełki rozstawione są w pobliżu placówki handlowej, możliwa jest realizacja
również innego działania. Wychodzącym ze sklepu klientom proponuje się "przymiarkę"
wynoszonych ze sklepów zakupów do kubełków. Bo przecież opakowania, które wynoszą
ze sklepów szybko staną się odpadami. Chodzi o wyrabianie w konsumentach skojarzenia, że wybierając produkty w sklepach, wybierają również przyszłe odpady. Że selektywna zbiórka odpadów tak naprawdę zaczyna się w sklepie.
Prawidłowe decyzje konsumentów są nagradzane podobnie jak w poprzednim działaniu.
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Opakowania
Funkcje opakowań

Zaznajomienie uczniów z podstawowymi funkcjami opakowań i ich
wpływem na wybory konsumenckie.
Plansza O-1 z algorytmem oceny opakowań, Plansze O-2, O-3.

1.
Poproś uczniów, by wycięli z plansz O-2 i O-3 nazwy produktów i nazwy opakowań.
Obrazków z produktami i obrazków z opakowaniami nie mogą mieszać. Następnie odwracają wszystkie kartki napisami do dołu. wymieszaj je.
2.
Losowo wyciągaj po jednym produkcie i jednym opakowaniu. Wskaż, jakie cechy opakowania odpowiadają produktom, a jakie nie i dlaczego. Bardzo często będzie dochodziło
do absurdalnych zestawień, co wywoła sporą zabawę.
3.
Zapoznaj uczniów z materiałami pomocniczymi - planszą z algorytmem i folderem
"Taniej i przyjaźniej - Na zakupach".
4.
Uczniowie wybierają losowo jeden produktów z planszy O-2. Dopasowują do niego
wszelkie możliwe opakowania, w jakich dany produkt bywa sprzedawany w sklepie. Nie
ograniczają się do opakowań z planszy O-3.
5.
Poproś o porównanie opakowań i uszeregowanie ich od najbardziej do najmniej przyjaznego dla środowiska. Oceniając opakowania młodzież posługuje się planszą O-1 lub
folderem "Taniej i przyjaźniej - Na zakupach".
6.
Przedyskutujcie wszystkie rozwiązania, szczególnie te, w których różne grupy proponowały odmienne oceny.
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W ybieranie opakowań
Nabycie umiejętności wyboru opakowań mniej uciążliwych dla środowiska.
Kaseta lub płyta z filmem „Opakowania”
Plansza 0-1 z algorytmem opakowań
Folder "Taniej i przyjaźniej - na zakupach"
1.
Poproś uczestników o skomentowanie sądu:
Opakowaniem najmniej uciążliwym dla środowiska jest brak opakowania.
Zapytaj, które z wymienionych produktów można by kupować bez dodatkowego opakowania?
Owoce, chleb, zioła doniczkowe, kwiaty, długopis, zeszyt, krem do twarzy, pasta do
zębów.
2.
Rozdaj każdej grupie uczestników po 2 opakowania po dowolnych produktach i poproś o zastanowienie się, czy dane opakowanie jest najbardziej przyjaznym dla środowiska w przypadku tego produktu, czy można byłoby je ulepszyć. Poproś o wsparcie się
algorytmem i folderem "Taniej i przyjaźniej - Na zakupach".
3.
Podziel grupę na dwie części i poproś o wcielenie się w managerów dużego koncernu, którzy przedyskutowują sprawę: czy należy pakować, a jeżeli tak, to w co:
- popularny model absolutnie unikatowych okularów przeciwsłonecznych dla młodzieży,
- breloczki na klucze z wizerunkiem wieży na Wielkiej Sowie.
4.
Czy znasz typy opakowań i sposoby przechowywania w dawnych wiekach wymienionych produktów? W co pakowano: mąkę, sól, olej, masło, wodę, owoce, mięso, mleko w
czasach ludzi pierwotnych, w starożytnej Grecji, w średniowiecznej Polsce?
5.
Dlaczego ludzie lubią odpakowywanie prezentów? Czy lepszy jest prezent opakowany, czy nieopakowany? W jakich sytuacjach najważniejsze są:
- zawartość
- opakowanie
- fakt wręczenia prezentu.
6.
Poproś uczniów, aby w domu znaleźli opakowanie, które wg nich jest zupełnie zbędne
lub uciążliwe dla środowiska. Możesz także podać gotowe przykłady: pastę do zębów,
krem, warzywa na tacce, wodę w szkle. Następnie zaproś uczestników na lekcji do napisania w grupach listu do firmy lub do sklepu z prośbą o zmianę opakowania (rezygnację z
niego). Listy koniecznie wyślijcie.
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Porozmawiajmy z opakowaniami
Lepsza orientacja we wpływie opakowań na środowisko naturalne.
Uodparnianie młodzieży na wpływ opakowań przy podejmowaniu
decyzji konsumenckich.
Plansze O-4, O-5 i O-6. Po jednej dla 3-4 - osobowych grup.

Uwaga:
Realizację niniejszego scenariusza powinny poprzedzić zajęcia "Wybieramy opakowania" lub przynajmniej zrealizowanie trzech pierwszych punktów tych zajęć.
Pracujemy w małych 3- 4-osobowych grupach. Każda grupa otrzymuje komplet trzech
plansz z wypowiedziami opakowań. Opakowania prowadzą ze sobą spór, wychwalając swoje
zalety. Uczniowie zapoznają się z tymi wypowiedziami i rozstrzygają spór. W sposób żartobliwy odpowiadają opakowaniom, wpisując swoje uwagi obok wypowiedzi opakowań. Oczywiście odnosimy się do opakowań w drugiej osobie. Najbardziej dowcipne uwagi
nagradzane są przez klasę gromkim śmiechem.

Dwa wzorce
Uodparnianie młodzieży na wzorotwórczy wpływ reklamy
Trzy arkusze papieru (A2 lub większe), kilka mazaków, klej, nożyczki.
Przygotuj małe kartki (ćwiartki kartki A4), na których uczniowie będą
zapisywać odpowiedzi służące wyborowi gwiazdy socjometrycznej.
Przygotuj na kartkach zadania dla trzech grup. Uczniowie nie powinni wiedzieć, co robią inne grupy, dlatego dostają zadania na kartkach.
Na tydzień przed zajęciami poproś kilku uczniów, by przynieśli kolorowe czasopisma z reklamami. Będzie potrzebnych około 5-6 egzemplarzy. Czasopisma będą zniszczone. Jeśli masz w domu stare,
niepotrzebne pisma, możesz przynieść je sama.
1.
Rozdaj kartki przygotowane do wyboru GWIAZDY. I poproś, by uczniowie odpowiedzieli na kartkach na trzy pytania (pytania te mogą być uprzednio wydrukowane na kart59

kach, ale nie ma takiej konieczności). Za każdym razem odpowiedzią ma być wskazanie
konkretnej osoby z klasy. Osoby mogą się powtarzać. Proponowane pytania:
- Kto, w przypadku konfliktu z dyrekcją szkoły, najlepiej reprezentowałby interesy
klasy w trakcie pertraktacji?
- Komu powierzyłbyś swoje pieniądze?
- Jeśli klasa w wyniku awarii samolotu znalazłaby się na bezludnej wyspie, kto powinien zostać przywódcą?
Następnie zbierz kartki. Otrzyma je za chwilę grupa C).
2.
Podziel klasę na 3 grupy. Niech usiądą tak, by sobie nie przeszkadzały. Każda z grup
otrzymuje na kartkach zadania A), B), C). Realizacja zadań powinna zająć około 20 minut.
Efekty pracy mają zostać naniesione na duże arkusze papieru i powieszone w klasie. W
załączeniu przykłady prac, jakie mogą pojawić się na Twoich lekcjach.
3.
Przeprowadź dyskusję zwracając uwagą na:
- Zbieżność między wynikami prac A) i B). Choć grupy posłużyły się innymi technikami (wycinanka z reklam i wiersz), to jednak wyraźnie obie prace łączy fakt budowy charakterystyki postaci w oparciu o wygląd zewnętrzny. Atrakcyjność postaci budują takie
cechy ich wyglądu, które są osiągane poprzez używanie dóbr rynkowych.
- Opozycję między wynikami prac A) i B) łącznie oraz C). W przypadku charakterystyki
GWIAZDY młodzież na ogół odwoływała się nie do wyglądu, ale do przymiotów charakteru.
- Jak wytłumaczycie tak dużą rozbieżność pomiędzy wizerunkami A) i B) oraz C)?
Teksty dla grup
A)
Dostaliście kolorowe czasopisma. Jest w nich mnóstwo reklam, na których znajdują się osoby w rozmaitych sytuacjach. Zastanówcie się, jak
wyglądałaby najbardziej typowa postać z reklamy. Powycinajcie kawałki
z reklam i ułóżcie z nich reklamowy ideał.
B)
Stanowicie wyjątkową grupę. Zostaliście wybrani z uwagi na niebywałe talenty poetyckie. Dlatego otrzymaliście zadanie, które wykorzysta
wasze twórcze zdolności. Przedyskutujcie razem, jaka osoba jest osobą
atrakcyjną, trendy [modną] i ułóżcie o niej wiersz.
C)
Otrzymaliście wyniki plebiscytu na gwiazdę waszej klasy. Sprawdźcie, która osoba ma najwięcej punktów pozytywnych. Jeśli znajduje się
ona w Waszej grupie, musi przejść do innej. Będzie bowiem przez Was
omawiana i obmawiana i lepiej, by jej przy tym nie było. Zastanówcie się,
co charakteryzuje Waszą gwiazdę, jakie jej przymioty decydują o tym, że
dostała najwięcej typów. Spiszcie te cechy na otrzymanym papierze. Nie
musicie wyliczać jednej cechy po drugiej. Możecie je rozpisać tak, by stanowiły graficzną kompozycję.
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Przyjazne zakupy

Czynne zaangażowanie młodzieży na rzecz zrównoważonej konsumpcji.
Kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej.
Do części przygotowawczej działania potrzebne są:
- foldery "Taniej i przyjaźniej - na zakupach”,
- kaseta z filmami "Wybory" oraz "Więcej"
- multimedialny "przewodnik konsumenta" zawarty na płycie CD.
Najlepiej jeśli zajęcia przygotowawcze odbędą się w sali komputerowej.
Główna część działania ma charakter kampanijny. Na poszczególnych etapach kampanii potrzebne są kolejne materiały, które będą
sukcesywnie dostarczane przez organizatorów.
"Przewodnik konsumenta" wprowadza oceny najbardziej popularnych produktów
rynkowych. Oceny dokonywane są ze względu na dwa kryteria - zdrowotne i środowiskowe. Zdrowotne dotyczy wpływu produktów spożywczych na zdrowie konsumenta. Środowiskowe dotyczy wpływu produktów rynkowych na środowisko naturalne - w szczególności
na generowanie odpadów.
Wszystkie produkty podzielone są na kategorie, dzięki czemu łatwo i szybko można
dojść do interesujących nas przypadków. Oceny produktów nie są ujawniane od razu. Pierwsza plansza zawsze przedstawia rozmaicie konfekcjonowane produkty tego samego typu.
Na drugiej planszy dochodzi do pogrupowania ich. Na trzeciej do "wystawienia" im ocen
zdrowotnej i środowiskowej. Na kolejnej pojawia się uzasadnienie ocen. A na koniec lapidarne podsumowanie oceny w postaci hasła. Hasła te mogą być wykorzystywane w prowadzonych w sklepach działaniach promujących przyjazne dla zdrowia i środowiska
produkty.
1.
Prezentujemy filmy "Wybory" i "Więcej". Rozmawiamy z młodzieżą o tym, jak dylemat
"Mieć czy być" jest rozwiązany przez specjalistów od marketingu zajmujących się produktami codziennego użytku? W jaki sposób zakupy wpływają na nasz obraz świata? Co to
znaczy konsumpcyjny styl życia? Czy robiąc zakupy ważniejsza dla naszego samopoczucia jest wiedza o tym, na ile produkt jest dla nas zdrowy, tani w eksploatacji i przyjazny dla
środowiska, czy wiara w zalety eksponowane w reklamach?
2.
Na następnych zajęciach prezentujemy "Przewodnik konsumenta". Jeśli dysponujemy salą komputerową, możemy z centralnej przechodzić od jednej strony od drugiej pozwalając uczniom zgadywać, w jakich opozycjach powinny być ułożone poszczególne
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produkty i jak są uzasadniane oceny grup produktów. Podobne możliwości mamy, gdy
dysponujemy rzutnikiem. Staramy się jednak szybko pozwolić młodzieży swobodnie buszować po przewodniku. Prosimy, by nastawili się na szukanie kontrowersyjnych przypadków. Dyskutowanie rozstrzygnięć, które uznają za błędne, znakomicie podnosi
atmosferę w klasie.
3.
Młodzież może zauczestniczyć w specjalnie organizowanych warsztatach, mających
na celu przygotowanie działań środowiskowych polegających na promowaniu w sklepach
korzystnych dla konsumentów grup towarów. Termin warsztatów zostanie uzgodniony w
trakcie spotkań organizowanych przez ZGPD-7.
Uwaga
"Przewodnik konsumenta" zawiera ocenę dziesiątek typów produktów rynkowych.
Każdej ocenie towarzyszą komentarze wyjaśniające. Uczestnicy zajęć niejednokrotnie będą
napotykać na oceny, które będą dla nich kontrowersyjne. Zachęcamy gorąco do skontaktowania się wtedy ze Stowarzyszeniem Eko Idea (idea@idea.eco.pl). Nie mogliśmy w przewodniku umieścić odpowiedzi na wszelkie spodziewane zastrzeżenia. Oto przykład takiej
sytuacji:
Na jednej z prezentacji "Przewodnika" zwrócono nam uwagę, że promujemy pieczywo "ciemne" zapakowane, podczas gdy powinniśmy wychwalać chleb i bułki bez opakowania. Pewno i tak, tyle że zgodnie z zaleceniem Sanepidu nie wolno sprzedawać pieczywa
bez opakowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sklepów samoobsługowych.
Względy sanitarne w tym przypadku są ważniejsze. Ale oczywiście będą na pewno i takie
sytuacje, w których zgodzimy się ze zgłaszanymi zastrzeżeniami, co pozwoli nam poprawić przewodnik.
Dlatego serdecznie zapraszamy do narzekania!
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