
Czy wiesz, że … 

ŚMIECI TO NASZ WSPÓLNY PROBLEM 

Według najnowszego raportu Banku Światowego, w 2016 roku na całym świecie wytworzono 

ponad dwa miliardy ton odpadów. „Bez podjęcia pilnych działań do 2050 r. ilość odpadów 

wytwarzanych na świecie wzrośnie w porównaniu z obecnym poziomem o 70 proc.”. Taką 

konkluzję przedstawił Bank Światowy w swoim najnowszym raporcie dotyczącym wyzwań 

gospodarki odpadami. Produkowane przez każdego mieszkańca Ziemi śmieci mają znaczący 

wpływ na zdrowie i środowisko. Około jedną trzecią tej góry śmieci (34 proc., czyli 683 mln 

ton) wytwarza się w krajach o wysokich dochodach, chociaż zamieszkuje je niecała jedna piąta 

ludności naszej planety (16 proc.). Jednak według raportu ponad jedna trzecia odpadów w 

krajach bogatych jest odzyskiwana poprzez recykling i kompostowanie.  

Dane zebrane przez Bank Światowy pokazują, że każdy mieszkaniec Ziemi generuje dziennie 

średnio około 800 gramów śmieci, przy czym pod różnymi długościami i szerokościami 

geograficznymi rzeczywista produkcja odpadów na osobę może wynosić od 100 gramów do 

niemal 5 kilogramów! W 2016 roku: Polak wyrzucił 307 kilogramów śmieci, Rumun – 261 

kilogramów, Czech – 339 kilogramów, Niemiec – 626 kilogramów, Duńczyk – 777 kilogramów 

(wg Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat). Ogromna część śmieci trafia do wód i 

oceanów, gdzie stwarza zagrożenie dla żyjących w nich organizmów. Jedną z bardziej 

niebezpiecznych grup śmieci jest plastik. Od 2021 roku Unia Europejska wprowadza na terenie 

wspólnoty zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek. Torebki, sztućce, tacki, słomki do 

picia czy patyczki do uszu objęte będą unijną „anatemą”. W północnej części Oceanu 

Spokojnego (między Kalifornią a Hawajami) znajduje się Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Są 

to zebrane w jednym miejscu przez prądy Pacyfiku dryfujące masy odpadów i śmieci. Plama ta 

zajmuje obszar równy pięciokrotnej powierzchni Polski. 

 

PAMIĘTAJ 

 

Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj własną torbę wielokrotnego 

użytku. 

Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj baterii 

do zwykłego kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wrzucaj do specjalnego pojemnika w 

sklepie. 



Styropianowa tacka rozkłada się 500 lat. Jeśli kupujesz obiad na wynos, weź ze sobą 

opakowanie wielorazowego użytku. 

W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton jedzenia rocznie. Kupuj tylko tyle jedzenia, ile na pewno 

zjesz. 

Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi 

oszczędzasz surowce (plastik robi się z pochodnych ropy naftowej) i energię. 

Opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne wykorzystanie 

jednej szklanej butelki to oszczędność 1100 W energii, której potrzeba do wyprodukowania 

nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny 

pracować przy komputerze. 

 

  

TRASH ART 

ROMUALD HAZOUMÈ – BENIN 

 

TRASH ART to alternatywna forma recyklingu rzeczy, które na co dzień są nam już 

niepotrzebne i najczęściej je wyrzucamy. Sztuka ze śmieci staje się coraz bardziej popularną 

formą ekspresji współczesnych artystów. Do grona twórców, którzy podjęli ten temat, należy 

między innymi pochodzący z Beninu (Afryka) Romuald Hazoumѐ. W swojej pracy 

wykorzystuje on plastikowe butelki, opakowania typu kanister i nadaje im drugie życie. Tworzy 

z nich twarze – maski osób ze swojego sąsiedztwa. Są wśród nich myśliwi wracający z 

polowania, sprzedawcy z pobliskiego targowiska, kobiety gotujące obiad i dzieci. 

 

 

 



Oto niektóre z prac artysty 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.au/kyliewick/romuald-hazoume/ 

 

 

 

ZADANIE nr 1 

ZOSTAŃ ARTYSTĄ 

Wykonaj dowolną maskę afrykańską z butelki typu kanister np. po mleku, mydle, płynie do 

prania. Połącz ze sobą różne materiały. Szukaj inspiracji, oglądając prace artysty. Być może 

byłaś/byłeś na wystawach afrykańskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie i któraś z 

prezentowanych tam masek utkwiła w Twojej pamięci. Powodzenia! 

 

 

https://www.pinterest.com.au/kyliewick/romuald-hazoume/


Potrzebne będą: 

 

 

   

 

 

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE nr 2 

ZOSTAŃ ARCHITEKTEM 

Zapewne segregujesz śmieci w swoim domu. Zanim zostaną wyrzucone do odpowiednich 

pojemników – gazety, opakowania kartonowe i plastikowe, nakrętki z butelek – możesz im dać 

drugie życie. Wykorzystaj je do tworzenia fantastycznych projektów. Zostań architektem i 

stwórz nowe osiedla, place zabaw, boiska, parki rozrywki, tereny zielone. Szukaj inspiracji, 

oglądając zdjęcia prac uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach organizowanych przez 

Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach wcześniejszych edycji Tygodnia Edukacji 

Globalnej.  

 

    

    

 

 



ZADANIE nr 3 

STWÓRZ WŁASNĄ KOLEKCJĘ WYŚCIGÓWEK 

To zadanie dla fanów motoryzacji i miłośników wyścigów samochodowych.  

Potrzebne będą: rolki po papierze toaletowym (3 szt.), farby plakatowe, nożyczki, patyki do 

szaszłyków lub dłuższe wykałaczki, klej, pisaki, nakrętki z plastikowych butelek na kółka (12 

szt., najlepiej czarne), folia lub papier samoprzylepny, plastelina.  

Sposób wykonania zadania: 

 powycinaj w rolkach papieru prostokątne otwory wielkości ok. 2 cm × 3 cm, 

 pomaluj rolki w ulubionych kolorach (każda rolka to inny kolor), 

 zrób niewielkie otwory po obu stronach rolki (po dwa na każdym boku) na wysokości 

1 cm (mierząc od dołu rolki), otwory te muszą być na tej samej wysokości, mniej więcej 

oddalone od brzegu rolki o 2 cm,  

 przeciągnij przez dwa wycięte otwory, w poprzek rolki, patyk lub wykałaczkę,  

 w centralnej części nakrętek zrób niewielki otwór i załóż je na wystające części patyka, 

patyk powinien wystawać z przymocowanych nakrętek (ok. 3 mm),  

 przyklej na auta gotowe numerki lub wytnij je z folii albo zapisz, wykorzystując pisaki,  

 z plasteliny wykonaj zawodników. 

Wszystko gotowe? Czas na wyścigi! Powodzenia! 

 

 

https://tipy.interia.pl/19051,125316,samochodziki-z-rolek-po-papierze-krok-3.html 


