
Jak lepiej żyć na 
Ziemi?

Podlewaj kwiaty wodą z umytych w misce warzyw 
lub owoców. Oszczędzisz wodę, zmniejszając za nią 
opłaty. To tak niewiele, a pomagasz i sobie i Ziemi!

 Flower power!

Detergenty których używamy na co dzień niestety nie służą przyrodzie tak dobrze
jak nam. Zanieczyszczona przez nie woda ulega eutrofizacji, nie może spełniać
swojej roli w otaczającym nas świecie, ani być domem dla wielu zwierząt. Dlatego
zadbaj o swoje otoczenie i używaj mniejszej ilości detergentów jednoścześnie
oszczędzając na ich zakupie!

Jeśli nie chcesz swojej zguby, nie 
zanieczyszczaj wody luby!

Niezwykle dużo wody jest potrzebna do produkcji papieru, który z 
kolei jest wykorzystywany do druku naszych książek. Dlatego jeśli 
masz możliwość, odkryj i ożyw na nowo swoją bibliotekę. 
Zaoszczędzisz na kupnie książek i pomożesz naszej planecie! 

Ożywmy biblioteki!

Aż 14 tys. litrów wody jest potrzebnych do produkcji jednej pary spodni! Patrząc na
masowe sprzedaże komercyjnych sklepów odzieżowych, ilość wody wykorzystywana w
przemyśle odzieżowym jest ogromna. Rozwiązaniem tego problemu jest kupowanie
ubrań z drugiej ręki: w second-handach lub przy pomocy stron internetowych
oferujących zakup używanych produktów. To nie tylko ekologiczne, ale bardzo korzystne
dla portfela!

Eko-ciuszki

PŁYŃ Z NURTEM EKOLOGII!!!

Każdego roku jeden człowiek wydaje średnio 750 zł  na zakup 
wody butelkowanej (zakładając, że jedna osoba pije butelkę 
wody na dzień za 2 zł przez 365 dni).  Dlatego zakup filtra do
wody to nie tylko korzystna inwestycja finansowa, która 
pozwoli zaoszczędzić pieniądze, ale też świetny sposób, by 
chronić nasze środowisko, redukując ilość plastiku.

Filtromaniacy, do boju!

Zuzanna Górecka, Wojciech Grabski, Olga Majewska,
Zofia Kowalska, Magdalena Romek, Aleksandra Salega,

Jagoda Data, Martyna Lichosik, Mikolaj Bożentka, 
Wiktoria Nowak, z klasy 1e w I LO w Krakowie



Zmieńmy nasze 
codzienne życie aby 

pomóc planecie

Laura Jurowska



Woda i jej 
znaczenie

Woda odgrywa ogromną rolę 
w przyrodzie. Jest 

niezbędna do procesów 
życiowych organizmów 

żywych, roślin i procesów 
geochemicznych



Jak prosto oszczędzać wodę?

Jednym ze sposobów na oszczędzanie wody jest oszczędzanie jej 
w skali globalnej. Można to zrobić na przykład ograniczając 
spożycie mięsa. Przykładowo do wyprodukowania kilograma 
wołowiny potrzebne jest aż 15 000 litrów wody a do 
wyprodukowania tofu, które również jest bogatym źródłem 
białka, jedynie 2 500 litrów wody. Z 1 ha pola można rocznie 
otrzymać średnio globalnie 250 kg białka z pszenicy, a z 1 ha 
pastwiska jedynie 10 kg białka z wołowiny czy baraniny. Więc 
chociaż około 80% światowej ziemi rolnej przeznaczone jest 
pod produkcję mięsa, ryb i skorupiaków z akwakultury, jajek 
oraz mleka, to dostarczają one jedynie niecałe 40% białka i 
20% spożywanych przez ludzi kalorii. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

http://scholaris.pl/zasob/102566?query=%22G%C3%B3rny+bieg+rzeki%22
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Smog

Słowo “smog” powstało przez 
połączenie angielskich słów: 

“smoke”, czyli “dym” oraz “fog”, 
czyli “mgła”. Można powiedzieć, 
że smog jest sztuczną mgłą, która 

utworzyła się w sposób 
nienaturalny, jako efekt działań 
człowieka oraz niesprzyjających 

okoliczności przyrody.



Jak 
ograniczyć 

smog?

Smog możemy ograniczać przez zwiększenie ilości 
zieleni wokół nas. Drzewa mają zdolność 
pochłaniania CO2 i wbudowywania go w swoje tkanki 
oraz uwalniania tlenu w procesie fotosyntezy. 
Drzewo w trakcie 50 lat produkuje tlen o wartości 
ponad 30 tys. dolarów, a 60-letnia sosna wytwarza w 
ciągu doby tyle tlenu ile potrzebują 3 osoby, za to 
100-letni buk dostarcza ilość tlenu zaspokajającą
zapotrzebowanie dzienne 10 osób 

Drzewa są pierwszą bariera, która izoluje budynki 
mieszkalne i ludzi od pyłów będących pochodną
spalania paliw, ścierania nawierzchni dróg i opon. 
Należy podkreślić, że wielkie drzewa usuwają 60-70 
razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe, a 
drzewa liściaste więcej niż iglaste. W dużych 
miastach (Chicago) drzewa usuwają do 5575 ton 
zanieczyszczeń rocznie, co oszczędza 10 mln dolarów 
wydanych na urządzenia technologiczne do 
oczyszczania powietrza. 



Problem 
Plastikowych 

butelek

Funkcjonalność i wygoda 
korzystania z 
jednorazowych 

plastikowych butelek 
jest związana negatywnym 
wpływem na środowisko. 

Butelka, która nie 
zostanie poddana 

recyklingowi trafia na 
wysypisko śmieci lub do 

oceanu. 



Jak ograniczyć 
zużycie plastiku?

Ograniczenie plastiku jest naprawdę bardzo proste i zmiana 
kilku nawyków może pomóc ograniczyć zużycie plastiku do 
minimum. Możemy zacząć od zamiany produktów typu butelki, 
reklamówki, słomki na produkty wielorazowego użytku. Taka 
czynność oprócz korzystnego wpływu na środowisku pozwoli 

również zaoszczędzić. Butelki wielokrotnego użytku znacząco 
ograniczają generowanie zbędnych odpadów. Przy założeniu, że 
średnie zapotrzebowanie człowieka na wodę wynosi co najmniej 2 
litry dziennie, w ciągu dnia może kupować nawet cztery 0,5-

litrowe butelki. Przejście na korzystanie z butelki 
wielorazowego użytku pomaga więc zredukować odpady o niemal 1,5 

tysiąca plastikowych butelek rocznie.



















https://youtu.be/rYxu6FaKcbI














Komórki mięśni kurczaka w "szkielecie" szpinaku



https://youtu.be/rcTkf-NDc9Q






Ratunek 
dla 

klimatu
Jak pomóc klimatowi?

Ratunek 
dla klimatu

Jak pomóc klimatowi?



Jak ważna jest segregacja odpadów?
Dzięki segregacji odpadów możemy po przeróbce użyć ich na nowo, a nie tworzyć 
kolejne. Segregując odpady nie tylko zmniejszamy ilość odpadów, ale także 
ograniczamy zużycie surowców naturalnych. 
Każdy człowiek średnio rocznie produkuje 360 kg śmieci! 

Dzięki segregacji oszczędzamy energię, surowce i pieniądze!

Nie bądź obojętny! Segreguj odpady! 



Dieta planetarna - inaczej podwójnej 
wygranej
Jest to rozwiązanie Komisji EAT-Lancet. Wpływa korzystnie na
zdrowie człowieka oraz środowisko. Główne zasady:

1. Wybieranie produktów lokalnych- ogranicza to konieczność
transportu i ilość środków koniecznych do ochrony żywności
podczas przewozu.

2. Przewaga produktów roślinnych w posiłkach - stopniowe
ograniczenie mięsa.

3. Ograniczenie produktów szkodliwych dla środowiska - jak np.
olej palmowy, którego produkcja jest szkodliwa dla
orangutanów.

4. Ograniczenie odpadów - czyli kuchnia less-waste.



Greenwashing czyli Ekościema?
-Greenwashing to zjawisko polegające na 
wywoływaniu u klientów poszukujących towarów 
wytworzonych zgodnie z zasadami ekologiii i 
ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub 
przedsiębiorstwo  go wytwarzająca są w zgodzie z 
naturą i ekologią.

Nie daj się nabrać!

-sprawdzaj informacje o ,,certyfikowanych” 
produktach- firmy często nadają sobie znaki, które 
nic nie oznaczają

-zielone, tekturowe opakowanie z listkami i 
kwaitami  nie oznacza, że produkt jest 
ekologiczny

-pamiętaj, że słowo ,,naturalny” wykorzystywane 
często na etykietach produktów nie jest 
regulowane polskim prawem

-czytaj składy i patrz na datę ważności-
organiczne kosmetyki mają znacznie krótszą 
datę

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia


Jak zaangażować społeczeństwo w 
oszczędzanie wody?
Nasilający się problem niedoboru wody na świecie, staje się coraz większym 
problemem, którego skutki z czasem stawać się będą zbyt poważne, by wrócić 
do dawnego stanu. W związku z tym, należy ograniczać zużycie wody. W 
państwie można by to osiągnąć, poprzez obniżenie podatku, dla domostw 
których zużycie wody nie przekracza danej, maksymalnej ilości litrów wody na 
osobę. Zapewniło i poprawiłoby to :

➢ Motywację dla ludzi, aby ograniczyć zużycie wody, a co za tym idzie 
→

➢ Zmniejszyło ilość pieniędzy wydawanych na produkcję jedzenia, do 
czego potrzebna jest woda, a w przypadku jej niedoboru - droższa

➢ Stan rolnictwa i gospodarki w państwie
➢ Zmniejszenie częstotliwości ograniczeń dostawy energii elektrycznej



Oszczędzaj papier!
- Według raportu The State of Global Paper Industry opracowanego przez 

Environmental Paper Network przeciętny Polak rocznie zużywa około 143 kg 
papieru.

- Produkcja papieru powoduje duży ślad węglowy jak i wycinkę drzew. Wymaga ona 
również zużycia ogromnych ilości wody i energii. 

- W Polsce na faktury papierowe wykorzystuje się około 1,5 miliarda kartek papieru 
rocznie. Oznacza to wycinkę 255 tysięcy drzew, zużycie 120 tysięcy MWh energii 
elektrycznej oraz ok. 6,6 miliardów litrów wody (około 30 000 basenów 
olimpijskich). Przyjmuje się, że emisja dwutlenku węgla w procesie produkcji i 
przesyłania jednej papierowej faktury wynosi 50 g, za to przesłanie jednej e-
faktury tylko 5 g.

- Jak ograniczyć zużycie papieru:
- drukuj dwustronnie i tylko wtedy, kiedy jest to konieczne;
- korzystaj z bibliotek i ebooków;
- używaj biletów online;
- kupuj papier z recyklingu;
- zużywaj stare gazety jako papier prezentowy;
- zbieraj makulaturę.

Czy wiesz, że produkcja jednej tony papieru z makulatury pozwala oszczędzić aż 17 drzew 
oraz 1200 litrów wody!



Jak samochody wpływają na miasto?
Jednym z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w miastach są niewątpliwie 
toksyczne gazy produkowane przez samochody. Ograniczenie używania samochodów jest 
niezbędne do poradzenia sobie z tym problemem. Zaprzestanie używania samochodów 
przez jedną osobę zniweluje 84% jej  dziennej emisji CO2. A jeśli 10% obywateli wybrałoby 
rower zamiast samochodu, obniżyłoby to emisje CO2 związaną z transportem 
samochodowym w całym cyklu życia o nawet 4%.

Sposoby ograniczania emisji CO2:                          

● wybieranie roweru
● korzystanie z komunikacji miejskiej
● finansowanie przez miasta zielonych przystanków-posiadają one na swoich 

dachach rośliny, które są przyjazna dla owadów i produkują do 10 kg tlenu rocznie



Wpływ wegetarianizmu na 
środowisko

Przechodząc na dietę wegetariańską możemy mieć znaczny wpływ na środowisko. Głównymi 
skutkami tego postępowania są:

1. ochrona gleby- nie jedząc mięsa zmniejszamy ubój zwierząt, których hodowla według 
badań przyczynia się do erozji gleby, pustynnienia i ograniczania obszarów lasów

2. oszczędność wody- rezygnacja z mięsa ma korzystny wpływ na stan wód na Ziemi. Do 
wyprodukowania kilograma wołowiny zużywa się od 100 do 200 razy więcej wody, niż do 
produkcji roślinnej żywności. Ponadto spożywanie “owoców” morza może prowadzić do 
wyginięcia niektórych gatunków

3. oszczędność energii- produkcja białka roślinnego wymaga 8 razy mniej paliw kopalnych, 
niż produkcja białka zwierzęcego

4. ochrona powietrza- hodowla zwierząt przyczynia się do powstawania efektu 
cieplarnianego, stosując dietę roślinną ograniczamy wydzielanie do atmosfery dużych 
ilości metanu przez krowy



Wpływ rolnictwa na klimat
Rolnictwo jest jednym z czynników wpływających na ocieplanie się klimatu. Sztuczne 
i syntetyczne nawozy używane przez rolników zawierają w sobie wiele substancji 
chemicznych np. azot, którego duże stężenie  zwiększa wydzielanie się podtlenku 
azotu do atmosfery. Najlepiej zamienić i zacząć promować nawozy naturalne, które 
nie wpływają negatywnie na klimat, a dodatkowo są korzystne dla gleby, gdyż 
dostarczają jej ważnych składników odżywczych. Przykłady takich nawozów 
naturalnych to :

● nawozy zielone
● biohumus
● popiół drzewny

Obszary rolne zajmują niemal 60% powierzchni Polski, gdyby na każdym z nich 
stosowało się nawozy naturalne ilość azotu trafiającego do atmosfery mogłaby się 
zmniejszyć.



Jeden ze sposobów zmniejszenia ilości 
plastiku
Świetnym sposobem na zminimalizowanie plastiku, który 
jest zabójczy dla naszej planety, jest zakup filtra na 
wodę. Pozwala on na picie wody z kranu bez potrzeby 
zakupu jakichkolwiek butelek plastikowych w których 
normalnie przechowuje się wodę. Dodatkowym plusem 
jest także zaprzestanie marnowania wody, ponieważ 
często znajdujemy się w sytuacji w której woda w 
plastikowej butelce nie jest już zdatna do picia i musimy 
ją wylać.



Pamiętaj o wyłączeniu funkcji „Stand-by” na 
twoich urządzeniach!

Przycisk stand-by jest najbardziej podstępnym pożeraczem prądu. 
Czerwona dioda, sygnalizująca stan czuwania urządzenia, świadczy 
o tym, że cały czas 
z sieci pobierany jest prąd. Zazwyczaj mamy w mieszkaniu po kilka 
urządzeń, które posiadają funkcję stand-by. Średnie gospodarstwo 
domowe zużywa w ten sposób 114 kWh rocznie, co daje koszt 40,40 
zł i 140 kg CO2 wyemitowanego do atmosfery! Gdyby tylko połowa 
urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie 
pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju moglibyśmy 
ograniczyć emisję CO2 o 1 mln ton!



Fotowoltaika - “darmowa” energia 
elektryczna
Dzięki panelom fotowoltaicznym jesteśmy w stanie wytworzyć prąd elektryczny 
z promieniowania słonecznego. Według moich pomiarów średnia dzienna ilość 
wyprodukowanej energii elektrycznej w kwietniu wynosiła 25 kWh (przy 
instalacji o łącznej mocy 8,64 kW składającej się z 24 paneli każdy o mocy 0,36 
kW). Dla porównania średnia dzienna ilość zużycia energii elektrycznej w tym 
miesiącu wyniosła ok. 17 kWh. Oczywiście średnia dzienna ilość produkowanego 
jak i zużywanego prądu elektrycznego jest zależna od wielu czynników takich 
jak na przykład warunki atmosferyczne i ekspozycja instalacji (w zakresie 
produkcji) oraz ilość urządzeń elektrycznych, ich energochłonność (w zakresie 
zużycia). Fotowoltaika jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ do produkcji 
energii elektrycznej wykorzystuje odnawialne źródło energii (promieniowanie 
słoneczne), dzięki czemu nie staje się powodem zanieczyszczenia środowiska 
(nie uwzględniając produkcji oraz utylizacji paneli fotowoltaicznych).  



Walka z fast fashion
Mianem fast fashion określane są marki, produkujące ogromne ilości odzieży w szybkim czasie i o 
małych kosztach. Przykładowo na stronę “lidera” w świecie fast fashion - Shein codziennie są 
dodawane tysiące nowych fasonów. Kryją się za tym liczne problemy, zagrażające naszemu środowisku, 
takie jak np. emisja gazów cieplarnianych, dostawanie się do wód gruntowych chemikaliów, w wyniku 
hodowli bawełny, duże zużycie wody na produkcję barwników (1 tona barwników to aż 200 ton wody) 
oraz, nieludzkie warunki pracy (ludzie, także dzieci, pracują często po kilkanaście godzin bez przerw w 
brudzie i duchocie, otrzymując za to małe pieniądze). 

Sposoby walki z fast fashion:

● Kupowanie rzeczy z drugiej ręki w second - handach i na stronach typu Vinted (można tam 
zakupić piękne ubrania w okazyjnych cenach) zamiast w sklepach fast fashion

● Oddanie lub sprzedaż niepotrzebnych przedmiotów
● Nie zmienianie ubrań co sezon, lecz zatrzymywanie ich na wiele lat

Zwalczenie fast fashion będzie skutkowało lepszymi warunkami pracy dla wielu ludzi, ograniczeniem 
emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody. Kupowanie w second handach bardziej się opłaca także pod 
względem finansowym. Dokonałam porównania i w sklepie z używaną odzieżą za wiosenną kurtkę i dwie 
bluzki zapłaciłam tylko 20 zł. W sklepie fast fashion, znajdującym się w galerii handlowej zapłaciłabym 
240 zł, więc 12 razy więcej.



Źródła:

● dieta planetarna grafika
● http://zieloneprzystanki.pl/pl/zalety-zielonych-

przystankow?fbclid=IwAR0AisF7iASsUIDgSANhUg2WAVBgoHN6nWtthOGfK_FbiXM0HYYEkGS4Mio
https://cordis.europa.eu/article/id/429147-cutting-urban-emissions-it-s-like-riding-a-
bike/pl?fbclid=IwAR1UUjk2O4DF8lbyXyaB_TQzSIPoOqxIufy5p9Tu-KfBsQDR2BfMR8onA7Y

● https://pl.wikipedia.org

● https://www.subiektywnik-kosmetyczny.pl/certyfikaty-kosmetyczne/nie-testowany-na-
zwierzetach/ grafika

● https://organichouse.eu/bio2020/ grafika

https://images.app.goo.gl/bmvodb9jw3nUfWbPA
http://zieloneprzystanki.pl/pl/zalety-zielonych-przystankow?fbclid=IwAR0AisF7iASsUIDgSANhUg2WAVBgoHN6nWtthOGfK_FbiXM0HYYEkGS4Mio
https://cordis.europa.eu/article/id/429147-cutting-urban-emissions-it-s-like-riding-a-bike/pl?fbclid=IwAR1UUjk2O4DF8lbyXyaB_TQzSIPoOqxIufy5p9Tu-KfBsQDR2BfMR8onA7Y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
https://www.subiektywnik-kosmetyczny.pl/certyfikaty-kosmetyczne/nie-testowany-na-zwierzetach/
https://organichouse.eu/bio2020/
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Dziękujemy za uwagę!


