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1 < wydrukowane strony Postępownika, dziurkacz, 
długi sznurek, nożyczki, klej, kredki

Zrób dziurkaczem dziurki w każdej ze stron publikacji i połącz kartki sznurkiem tak, by 
powstała książeczka. Wiążąc strony, zostaw trochę luzu, dzięki temu łatwiej będzie ob-
racać poszczególne kartki. Wyklej okładkę skrawkami papieru lub innymi materiałami, 
które pozostaną ci po wykonaniu zadań (np. po tych wymagających wycinania). Uzupeł-
nij swoje dzieło rysunkami. Poczuj się współtwórcą/współtwórczynią naszej publikacji!
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korzystasz z publikacji w wersji papierowej? 
użyj kodu Qr, by znaleźć odnośniki 
do pomocnych materiałów.
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Parę słów o PostęPowniku

co masz w ręce?
Prezentujemy ci zeszyt ćwiczeń, który powstawał w ramach eksperymentu, jakim był 
cykl spotkań pt. Postępownik. Przewodnik po naturze i sztuce. Wiosną 2021 roku w Mu-
zeum Współczesnym Wrocław odbyły się cztery warsztaty rodzinne, które poprowadzi-
ły dwuosobowe zespoły. Każdy składał się z edukatora muzealnego/edukatorki muze-
alnej oraz osoby, której szczególnie bliskie są zagadnienia związane ze ekologią. Dla 
każdego warsztatu punktem wyjścia było dzieło sztuki z Międzynarodowej kolekcji 
sztuki współczesnej Mww. W książeczce dzielimy się z wami wiedzą i pomysła-
mi na działania artystyczno-proekologiczne. Część z nich pokrywa się z ćwiczeniami 
zrealizowanymi w trakcie warsztatów, inne je uzupełniają lub rozszerzają.

dla kogo jest ten zeszyt ćwiczeń?
Ćwiczenia zachęcają do odkrywania sztuki i przyrody poprzez współpracę dzieci i do-
rosłych. Jesteś uczniem/uczennicą i chciałbyś/chciałabyś zrobić coś dla siebie, innych, 
swojej okolicy, świata? Może rodzicem, który chce w interesujący sposób spędzić czas 
z  dzieckiem? Albo nauczycielem/nauczycielką lub edukatorem/edukatorką i  szukasz 
ciekawych metod pracy? Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Po co powstała ta książeczka?
Gorąco namawiamy cię do uważnego i wrażliwego obserwowania rzeczywistości. Taki-
mi wprawionymi obserwatorami są artyści i artystki, którzy przez sztukę chcą zwrócić 
naszą uwagę na ważne sprawy. W zeszycie znajdziesz odniesienia do: filmu Johanny 
Billing Pulheim Jam Session, rysunków Angeliki Markul Bez tytułu, z cyklu Tierra del 
Fuego, zdjęć Natalii Lach-Lachowicz dokumentujących Plener Ziemia Zgorzelecka (fo-
tografie prezentują m.in. działanie Konrada Jarodzkiego Zapis przestrzeni) czy wideo 
Joana Bennàssara Słońce zaszło, ale widok pozostał. Spójrz oczami tych twórców/
twórczyń na problemy, z jakimi boryka się przyroda!

Jak korzystać z zeszytu?
Zeszyt można wydrukować w domu lub w drukarni, by potem samodzielnie skonstru-
ować publikację (informacja na okładce). Dzieła sztuki wspomnianych twórców zo-
baczysz, klikając w linki w treści. Wyjaśnienia pojęć zaznaczonych w tekście kolorem 
czerwonym znajdziesz w słowniczku. Możesz wykonać wybrane zadania losowo, za-
chęcamy cię jednak do zbadania zawartości każdego rozdziału od początku do końca!

wdech i wydech   s. 4

natura kliMatu   s. 11

art Box – na ratunek zieMi!   s. 19

technoświat? Przyroda Jest BliżeJ, niż ci się wydaJe!   s. 29

słowniczek   s. 39
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wdech i wydech

Film Johanny Billing Pulheim Jam Session z 2015 roku to opowieść o gwałtownym 
rozwoju miast oraz problemach związanych z tym zjawiskiem. Tytuł filmu nawiązuje do 
grupowego, improwizowanego muzykowania – jam session i do słowa jam, oznacza-
jącego w języku angielskim zator. Zarówno wideo, jak i muzyka odnoszą się do historii 
niemieckiego miasteczka Pulheim położonego w pobliżu Kolonii. Powstało ono w wy-
niku połączenia kilku znacznie oddalonych od siebie wiosek. Sytuacja doprowadziła do 
uzależnienia się mieszkańców od samochodów i zwiększenia ruchu drogowego. W kolej-
nych ujęciach filmu przeplatają się różne sceny. Raz widzimy Eddę Magnason, szwedz-
ką artystkę grającą na fortepianie, po to, by za chwilę przenieść się na drogę biegnącą 
wzdłuż pól i zobaczyć, jak stopniowo powiększa się uliczny zator. W filmie korek sa-
mochodowy został zainscenizowany i zestawiony z muzyką improwizowaną. Co cie-
kawe, bohaterzy nagrania, zmuszeni do stania w korku, mimo oczekiwania spędzają 
czas w przyjemny sposób. Niektórzy wychodzą z samochodów i odpoczywają na łonie 
natury. kadry i dźwięki podkreślają jednak te elementy obrazu, które nie pasują do 
naturalnego, wiejskiego otoczenia i beztroski pasażerów aut.

rozejrzyj się i poszukaj wokół siebie miejsc, w których natura styka się ze 
śladami ludzkiej działalności. czy działanie człowieka wpływa na przyro-
dę? Jak sądzisz, co możemy zrobić, żeby żyć bliżej natury? 

Film Billing uruchamia zmysł wzroku i słuchu. Wyobraź sobie jednak, co oznacza ruch 
samochodowy dla zmysłu węchu! Gwałtowny rozwój miast, stosowanie szkodliwych 
sposobów ogrzewania domów oraz przemieszczanie się autami sprzyjają powstawaniu 
smogu, zjawiska atmosferycznego spowodowanego połączeniem mgły z dymem i spa-
linami. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrósł problem zanieczyszczenia powietrza tlen-
kami węgla, azotu i siarki oraz szkodliwymi pyłami PM10 i PM2,5 czy benzo(a)- 
pirenem. Ich wdychanie może powodować astmę, niewydolność oddechową, a na-
wet raka płuc. Niektóre składniki smogu mają nieprzyjemny zapach, niestety większość 
szkodzi nam, mimo że ich nie czujemy ani nie widzimy. 

ignacy oboz, Joanna klima

Przydatne linki:

zobacz film >

link 1 > link 2 > link 3 >

https://youtu.be/arfp1KjsZ-w
http://johannabilling.com/pulheim-jam-session-2015-hd-2240-loop/
https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/
https://powietrze.gios.gov.pl/
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wdech i wydech

smogowy ekran

zjadacz smogu

1 lub 1 < 

1 lub 1 < 

tektura (prostokąt), biała tkanina (np. 
prześcieradło, stare koszulki), patyki, noży- 
czki, klej, zszywacz

ekrany smogowe wykonane podczas po-
przedniego zadania, kolorowe gąbki, stare 
czasopisma, klej, nożyczki, taśma dwu-
stronna

Wytnij tkaninę tak, by dopasować ją do kształtu tektury, następnie przyklej. Później 
przymocuj patyk do tektury oklejonej tkaniną, tworząc coś w rodzaju znaku drogowego 
lub stracha na wróble (możesz pomóc sobie zszywaczem). Z takim narzędziem wyrusz 
w poszukiwaniu namacalnych dowodów na istnienie smogu. Twoim zadaniem będzie 
pobranie próbek smogu z różnych miejsc w otoczeniu twojego miejsca zamieszkania. 
Jak myślisz, gdzie może być go najwięcej, a gdzie najmniej?

Kiedy znajdziesz odpowiednie miejsce, wbij patyk w ziemię i tak go pozostaw. Najlepiej 
zrób to w okolicy twojego domu lub bloku tak, żebyś miał/miała swoje narzędzie na oku. 
Po co najmniej trzech dniach wróć, by sprawdzić efekt. Możesz porównać kolor z reszt-
kami tkaniny, których nie wykorzystałeś/wykorzystałaś do zabawy. Tkanina pozostała 
nieskazitelnie biała? Masz szczęście! Jeśli materiał poszarzał lub pożółkł, już wiesz, 
że koło twojego domu grasuje smog! Następnym razem sprawdź, jak wygląda sytuacja 
w innej lokalizacji, w tym celu wykonaj nowe narzędzie i powtórz cały proces.

Jak ci się podobają wykonane podczas poprzedniego zadania narzędzia? Mało koloro-
we? Brudne? Znajdź sposób, by zrobić z nich małe dzieła sztuki!

Za pomocą przygotowanych materiałów spróbuj wykonać superbohatera lub stwora, 
który mógłby pokonać smog. Wykorzystaj do tego fragmenty kolorowych gąbek, wycin-
ki z gazet i zużyte ekrany smogowe. Poszczególne elementy możesz układać i naklejać 
w dowolnych konfiguracjach. Czy wiesz, że różnego rodzaju gąbki często stosuje się 
w filtrach oczyszczających powietrze? Niech twoja twórcza praca dosłownie i w prze-
nośni pochłonie smog!

spróbuj zobaczyć smog, badając otaczającą cię przestrzeń!
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wdech i wydech

siwy dym

Bądź aktywny mobilnie!

1 lub 1 < 

im więcej, tym lepiej  

kartka papieru, ołówek, gumka

kreda

Zanieczyszczone powietrze może wpływać negatywnie na krajobraz wokół nas. W tym 
zadaniu spróbuj wyobrazić sobie, jak wyglądałoby twoje miasto zanurzone w oparach 
smogu. Wykonaj proste działanie plastyczne. Spróbuj zarysować całą kartkę papieru 
ołówkiem. Od smogu aż siwo, widoczność zerowa! Teraz czas na kolejny krok. Na za-
rysowanej kartce papieru narysuj gumką elementy otaczającego cię miasta. Jest coraz 
lepiej, prawda? Ze smogu wiszącego nad miastem wyłaniają się znane nam budynki, 
drzewa i elementy przyrody. Miasto bez smogu, miasto lepiej widoczne, piękniejsze!

Receptą na korki i smog w mieście jest aktywna mobilność, czyli poruszanie się po 
mieście innymi środkami komunikacji niż samochód. Jest wiele powodów, dla których 
lepiej wybrać tramwaj, hulajnogę, rower czy spacer. Podczas tej zabawy sprawdzicie 
na własnym podwórku, ile miejsca zajmuje w mieście samochód. Wybierzcie zapar-
kowany pojazd i obrysujcie jego kontur kredą, poczekajcie, aż odjedzie, i przystąpcie 
do działania. Obserwacje samochodów pokazują, że najczęściej jedzie nim jeden lub 
dwóch pasażerów, podczas miejskich przejazdów rzadko kiedy pojazd jest wypełniony 
większą ilością podróżujących. 

* Zaproś kolegów i koleżanki, by weszli w kontur samochodu. Policzcie, ilu pieszych 
może wypełnić przestrzeń, którą zajmuje jeden pojazd.
** Zaproś kolegów i koleżanki z rowerami lub hulajnogami. Policzcie, ilu rowerzystów/
rowerzystek zmieści się w kontur samochodu.
Teraz już wiecie, ile miejsca zajmują w mieście samochody. A przecież miasto nie jest 
z gumy! To od naszych decyzji komunikacyjnych zależy przyszłość miasta, jego powie-
trze, nasz wdech i wydech! A wybór jest coraz większy – hulajnogi, rowery, autobusy, 
wypożyczanie samochodów i wspólne ich użytkowanie to tylko kilka z nich!
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kreda

smogo-zagadki

1

2

1 osoba ołówek

Smog składa się z pyłu i związków chemicznych unoszących się w wilgotnym powietrzu, 
które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka! Wykonaj poniższe zadania i sprawdź, co 
wiesz o smogu.

Nazwa smog powstała z połączenia dwóch angielskich wyrazów: 

              S M O K E  –  d y M            F O G  –  M G ł a

 Pokoloruj litery, które utworzą tę nazwę:

B  e  n  z  o  ( a )  P  i  r  e  n

Niebezpiecznym związkiem będącym składnikiem smogu jest b e n z o ( a ) p i r e n . 
Spróbuj zapamiętać tę nazwę, dopisując w pionie do każdej litery wyraz kojarzący się  
z zanieczyszczeniem powietrza.

wdech i wydech
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3

4

Zaznacz na kadrach z filmu Pulheim Jam Session trzy źródła zanieczyszczenia powie-
trza.

Prawidłowe odpowiedzi: kominy przemysłowe, spaliny samochodowe, dym papierosowy.

wdech i wydech

Obok znajduje się fortepianowa 
klawiatura, która stanowi ważny 
element filmu Pulheim Jam 
Session. W filmie zmieniające 
się natężenie ruchu ulicznego 
obrazuje muzyka. 

Wraz ze zwiększeniem ruchu 
smog jest bardziej intensywny. 
Przedstaw na klawiaturze 
gradację szarości, jaka 
następuje, gdy powietrze staje 
się zanieczyszczone. 
Wykorzystaj do tego zadania 
ołówek.
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wdech i wydech

sąsiedzki wskaźnik smogu

1 osoba lub mała grupa kredki, mazaki, nożyczki

Wiele osób nie korzysta z aplikacji pokazującej poziom smogu w powietrzu, ale wszy-
scy martwią się o swoje zdrowie. Przygotuj  S Ą S I E DZ K I  W S K A Ź N I K  S M O G U. 
Pokoloruj i wytnij elementy.  Gotowe prace możesz zalaminować w drukarni.  

wszystko przygotowane? informuj swoich sąsiadów, koleżanki i kolegów  
w szkole, swoich bliskich o jakości powietrza danego dnia. umieść (przy-
pnij lub powieś na sznurku) odpowiedni znak w widocznym dla wszystkich 
miejscu.

wytnij wg linii

  

jakość powietrza doB
r

a
jakość powietrza krytyc

z
n

a
jakość powietrza z

ła
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jakość powietrza doB
r

a

jakość powietrza z

ła
jakość powietrza krytyc

z
n

a
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natura kliMatu
Małgorzata rzerzycha-Myśliwy, aneta osuch

Bez tytułu, z cyklu Tierra del Fuego z 2015 roku to 10 rysunków Angeliki Markul. Każdy 
oprawiony w ramę i ułożony zgodnie z zaplanowanym porządkiem. Nieduże kartki wy-
konane w technice papieru czerpanego zdobią kreski – czarne, szare, grube i cien-
kie, niektóre rozmazane oraz plamy – jasne, szare, częściowo transparentne, beżo-
we. Te ostatnie to roztopiony wosk... Z kresek i plam wyłaniają się kształty. Znajdziesz 
tu formy zainspirowane mapą odległej Ameryki Południowej, portrety ludzi, których 
już nie ma – przedstawicieli plemion zamieszkujących ziemię ognistą jeszcze około 
100 lat temu (np. z plemienia selk’nam) oraz sceny z ich życia (np. mężczyzn biorą-
cych udział w święcie hain). Zniknęli, ponieważ inni ludzie uznali, że rejon, w którym 
mieszkali, może pomóc im się wzbogacić. Nowi mieszkańcy Ziemi Ognistej zajmowali 
kolejne tereny, podporządkowywali sobie jej naturalne piękno, nie licząc się z  ludźmi 
i zwierzętami, dla których była domem… Z pewnością twoją uwagę przykuwa zwierzę 
na jednym z obrazów – czy wiesz, że jego nazwę artystka ukryła na innym z rysunków? 
Ostatni przedstawiciel tego gatunku żył wiele tysięcy lat temu. Jego istnienie odkryto 
w jaskini w Chile (państwo na południu Ameryki Południowej). 

Jak sądzisz, dlaczego artystka zdecydowała się zwrócić naszą uwagę na 
ludzi i zwierzęta, których już nie ma? czy nasze czasy przypominają to, co 
w mniejszej skali działo się na ziemi ognistej? czy dzisiaj także część ludzi 
dla zysku niszczy nasz wspólny dom, którym jest ziemia? czy mamy w tym 
swój udział? co możemy z tym zrobić?

Naukowcy badający zmiany klimatyczne informują nas, że stan środowiska gwałtownie 
się pogarsza. Wytwarzamy coraz więcej gazów cieplarnianych, co związane jest 
z nadmiernym spalaniem paliw kopalnych (węgla i gazu do produkcji prądu i ciepła), 
masową hodowlą zwierząt (do produkcji mięsa i nabiału) i wynikającą z tego defo-
restacją (wycinką drzew), nadprodukcją różnych przedmiotów (często jednorazo-
wych i szybko psujących się) oraz spalaniem ropy w środkach transportu. Poziom mórz 
i oceanów podnosi się szybciej, niż wcześniej zakładano, zauważamy ekstremalne zja-
wiska pogodowe, mamy coraz mniejsze zasoby wody pitnej, z roku na rok odnotowuje-
my kolejne rekordy ciepła. 

Życie wielu gatunków zwierząt i roślin jest zagrożone, wiele miejsc przestaje być zdat-
nych do życia także dla ludzi. Czy czeka nas katastrofa? Z czym wiąże się kryzys kli-
matyczny? Co możemy zrobić, by zatrzymać negatywne zmiany? 

zobacz zdjęcie >

link 1 > link 2 >Przydatne linki: link 3 >

https://youtu.be/1J7x6AMegbE
https://naukaoklimacie.pl/
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k
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natura kliMatu

księga niezapomnianych

wehikuł czasu

1 lub 1 < 

1 lub 1 < 

kredki, ołówki, papier ekologiczny, nożyczki, 
pergamin do pieczenia, zszywacz

zdjęcie, kolorowe pigmenty, pasta wosko-
wa, farby akwarelowe, pędzle, pudełko na 
wodę, woda, szpatułka, mazaki

Czy wiesz, że wielu zwierzętom grozi dziś wyginięcie? Wkrótce mogą zniknąć – po-
dobnie jak narysowany przez Angelikę Markul milodon. W Polsce prowadzone są spisy 
gatunków zwierząt i roślin, o które szczególnie trzeba dbać (np. Polska czerwona 
księga zwierząt), wiele z nich objętych jest programem natura 2000. W okoli-
cach Wrocławia również można znaleźć coraz rzadziej spotykane rośliny i zwierzęta. 
Czy słyszałeś/słyszałaś o bobrze europejskim, którego można zobaczyć w dolinie Wi-
dawy lub o nocku łydkowłosym, który zamieszkuje Las Pilczycki? Na stronie progra-
mu natura 2000 możesz znaleźć informacje o innych wyjątkowych gatunkach. Od-
szukaj w internecie ich fotografie. Następnie stwórz własną Księgę niezapomnianych. 
Sprawdź, gdzie mieszkają i co jedzą, i przedstaw to na swoich ilustracjach. Rysunki 
przełóż pergaminem. Całość zepnij w kilku miejscach zszywaczem wzdłuż jednej z kra-
wędzi. Idziesz na spacer z rodziną lub przyjaciółmi? Zabierz książeczkę ze sobą!

Przyjrzyj się bohaterom rysunków Angeliki Markul. Jaki klimat panował w miejscu, 
gdzie żyli? Czy wiesz, że artystka inspirowała się zdjęciami, które mieszkańcom Ziemi 
Ognistej zrobił misjonarz Martin Gusinde? Poszukaj w internecie fotografii, które 
wykorzystała. Zastanów się, czym różnią się prace artystki od zdjęć? 

Zrób zdjęcie przedstawiające najbliższą okolicę twojego zamieszkania i wywołaj lub 
wydrukuj fotografię w dwóch egzemplarzach (poproś o pomoc osobę dorosłą). Wy-
obraź sobie, jak będzie wyglądało to miejsce za 50 lat, jeśli zmiany klimatyczne wciąż 
będą postępowały. Wykorzystaj pastę woskową, zabarw ją wybranym kolorem pigmentu  
i nanieś szpatułką na zdjęcie/wydruk, tworząc wielopoziomowe formy. Możesz również 
wybrane elementy dorysować lub domalować. Następnie wyobraź sobie, jak mogłoby 
wyglądać to miejsce, jeśli uda się poprawić sytuację i zapobiec kolejnym zmianom kli-
matu. Wykorzystując dostępne materiały, zaprezentuj swój pomysł na drugim zdjęciu/
wydruku. Przedstaw rysunki swoim bliskim, koleżankom i kolegom i zapytaj, którą wer-
sję przyszłości wybierają, w jakim miejscu woleliby żyć? 

http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k
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natura kliMatu

Poszukiwacze dobrych zmian

Główne Źródła eMisJi Gazów ciePlarnianych

enerGetyka rolnictwo

PrzeMysł transPort

21% 14%

1 < mazaki, kartki

wytwarzanie
prądu i ciepła,

wydobycie surowców

mięso i produkty
odzwierzęce,

nawozy sztuczne, 
wylesianie

wytwarzanie
wszelkiego

rodzaju produktów

spalanie paliw
w środkach
transportu

Dane za: iPcc 2014, stan na rok 2010

25% 24%



14

natura kliMatu

Pomyśl, jak możesz ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko jako konsu-
ment/konsumentka, spróbuj odpowiedzieć na te pytania:

•	 Jak mogę ograniczyć zużycie energii?
•	 Jakie mogę wprowadzić zmiany w swojej diecie? co to znaczy szanować 

jedzenie?
•	 czy mogę kupować mniej rzeczy?
•	 czy mogę jeździć więcej tramwajem/pociągiem zamiast samochodem? 

czy mogę ograniczyć latanie samolotem?

Podziel się pomysłami z przyjaciółmi. Niech wasze propozycje staną się punktem wyj-
ścia dla przygotowania plakatów, które będą przypominały wam o wspólnych ustale-
niach! Umieśćcie je w ważnych i widocznych miejscach w domu lub szkole.

Plakat gotowy? 
Wciągnijcie w rozmowę dorosłych, opiekunów lub nauczycieli i wspólnie:
* zastanówcie się, co możecie zrobić jako obywatele/obywatelki, aktywiści/akty-
wistki, żeby wpływać na konieczne zmiany systemowe (np. zmiany w sposobie produ-
kowania energii lub zmiany w prawie),
* sprawdźcie, czy w waszej miejscowości działają organizacje zajmujące się zmianami 
klimatu – np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, może w przyszłości będziecie chcieli się 
zaangażować? 
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natura kliMatu

Poniżej znajdziesz szereg haseł z pogranicza sztuki i ekologii oraz wybrane obrazy z in-
stalacji rysunkowej Angeliki Markul Bez tytułu, z cyklu Tierra del Fuego. Zastanów się, 
które słowa najlepiej oddają to, co widzisz na poszczególnych obrazach. Jak te rysunki 
i hasła łączą się z tym, co dzieje się aktualnie na świecie w obszarze ekologii? Wytnij 
obrazy i pojęcia, następnie połącz je – tworząc z nich własną relację. Przedstaw ją 
swoim bliskim, kolegom lub koleżankom, a potem wysłuchaj ich opowieści.

krąg opowieści
2–6 osób nożyczki, długopis

Koniecznie włącz pozostałe obrazy artystki do zabawy! Czy wiesz, że możesz zobaczyć rysunki, udając 
się do Muzeum Współczesnego Wrocław na wystawę Prywatne mitologie. Urodziny Marty?

tu wpisz własne hasła

zMiana

siła

Granice warstw y tęsknotaPodoBieństwa

toPnienie w yMieranie

delikatność

Potr zeBy

wsPólnota

zanieczyszczenie

sMutek zanikanie nadzieJazaGrożenie

szansa

kryzys

Jedność wielość  rywalizacJatroska

człowiek zwier zę roślina rodzina

oddzielenie Połączenie ekosysteM

kliMat oGień

życie adaPtacJa izolacJa

ciePło ziMno

wytnij wg linii

Wyjaśnienia słów: adaptacja, ekosystem, klimat, 
wymieranie znajdziesz w słowniczku.
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Zastanawiasz się, co możesz zrobić dla siebie i innych w związku z kryzysem klimatycz-
nym? Użyj kredek i mazaków do zaprojektowania nalepek. Poniżej znajdziesz pomocne 
wzory. Nalepki możesz wykorzystać w przestrzeni swojego domu lub potraktować je 
jako element własnej identyfikacji, np. podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Nalepki wydrukuj na samoprzylepnym papierze lub na zwykłych kartkach (w tym przy-
padku zastosuj taśmę dwustronną do ich przyklejania).  

nie ma planety B. 
czas na działanie!

nie ma przyszłości 
bez zmiany 

codzienności!

nie ma przyszłości 
bez zmiany 

codzienności!

 zmień system, 
nie klimat!

za
pr

oj
ek

tu
j w

ła
sn

e 
na

le
pk

i

do dzieła!
1–3 osoby nożyczki, kredki, mazaki, taśma dwu-

stronna

wytnij wg linii
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art Box – na ratunek zieMi!
agata iżykowska-uszczyk, luba shynder

Być może słowo „plener” kojarzy ci się z ciepłymi, letnimi miesiącami. Może masz 
przed oczami artystów i artystki, którzy stoją na łące z rozłożonymi sztalugami i malują 
widok, który rozpościera się przed nimi. Plener Ziemia Zgorzelecka 1971, o którym 
chcemy ci opowiedzieć, różnił się od tego wyobrażenia. W kolekcji Muzeum Współ-
czesnego Wrocław znajdują się zdjęcia dokumentujące Plener, wykonała je artystka  
– Natalia Lach-Lachowicz (poniżej jedno z nich – widok z kopalni Turów).

Było to spotkanie w rejonie Kotliny Turoszowskiej, w którym w 1971 roku wzięło udział 
ponad 40 osób, w tym artyści, naukowcy, teoretycy i krytycy sztuki. Hasło prze-
wodnie brzmiało: Nauka i sztuka w procesie ochrony naturalnego środowiska człowieka. 
Plener odbywał się w pobliżu niewielkiej miejscowości – Opolna-Zdroju, która jeszcze 
na początku XX wieku była malowniczym uzdrowiskiem. Można było tu przyjechać, by 
skorzystać z leczniczych zabiegów, opartych na właściwościach lokalnych wód. Jednak 
po II wojnie światowej intensywnie zaczęto rozbudowywać kopalnię w pobliskim Turo-
wie, co przyniosło nieodwracalne skutki. Naturalne cieki wodne zanikły, a rozrastająca 
się kopalnia zaczęła wchłaniać pobliskie tereny. Dziś okolica kojarzona jest z kraterem 
i pustkowiem, które powstało w wyniku działania kopalni. 

Uczestnicy Pleneru chcieli pokazać, jak znaczący wpływ na kondycję środowiska ma 
człowiek. Pragnęli wspólnie wypracować sposób na lepsze, mniej niszczycielskie funk-
cjonowanie ludzi w naturze. Wiele z ich pomysłów miało charakter efemeryczny – nie-
trwały i unikalny. Dziś o ich działaniach przypominają nam archiwalne fotografie oraz 
teksty umieszczone w poplenerowym katalogu.

zobacz 
pozostałe zdjęcia >

Przydatne linki:     link 1 >

https://youtu.be/72VRTNVqM6k
https://youtu.be/72VRTNVqM6k
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wydarzenia/projekty-spoleczne/odkrywki/
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To nauka badająca sposób 
funkcjonowania przyrody, 
relacje między różnymi 
organizmami i zjawiskami 
naturalnymi. To system, 
którego jesteśmy częścią. 

art Box – na ratunek zieMi!

rozmowy o ekologii

czym dla ciebie
jest ekologia?

Ponieważ nasze zdrowie
i przyszłość zależą od tego, 
w jakim stanie będzie
cały system. 

Jak najmniej i coraz mniej – czyli zminimalizować 
wpływ na środowisko. Wystarczy zwrócić uwagę na 
to, co już robimy i podejmować codzienne wybory 
tak, żeby nie szkodzić naturze. W rozmowach na 
temat dbania o środowisko ważne jest, by skupiać 
się na małych krokach i małych zmianach, np. 
zmniejszyć produkcję odpadów poprzez trzymanie 
się trzech podstawowych zasad. Składają się one na 
łatwą do wprowadzenia w życie Zasadę 3R (zasada 
3U w tłumaczeniu na polski) – Reduce (unikaj), 
Reuse (używaj ponownie), Recycle (utylizuj).

co możesz zrobić
dla dobra natury? 

Jak sądzisz, dlaczego 
mówimy o ekologii 
i o dbaniu o naturę? 
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art Box – na ratunek zieMi!

Ponieważ nasze zdrowie
i przyszłość zależą od tego, 
w jakim stanie będzie
cały system. 

łamigłówka
1–2 kartka, flamastry (czerwony, pomarańczowy, 

żółty), długopis

Jaki wpływ na środowisko mają artyści? Czy artyści poprzez realizowane prace mają 
szansę zmienić świat? Czy nauka i sztuka może działać razem, aby chronić naturę? 

Uczestnicy Pleneru Ziemia Zgorzelecka zaproponowali takie działania, które odnosiły 
się bezpośrednio do problemów ekologicznych. Możliwość zmiany i ratunek widzieli we 
wspólnym działaniu. Prace wykonane w trakcie Pleneru związane były z takimi hasłami, 
jak:

nadprodukcja przedmiotów, zaśmiecanie/odpady, przemysł (fabryki, ko-
palnie itp.), niszczenie naturalnego krajobrazu, rozwój cywilizacyjny 

Które z haseł według ciebie jest głównym problemem, najtrudniejszym do rozwiąza-
nia? Zakreśl go czerwonym flamastrem. Pomarańczowym pisakiem oznacz ten, który 
wymaga dużo wysiłku, by się z nim uporać. Żółtym ten, który wydaje się najłatwiejszy 
do pokonania. 

Czy wiesz, że w założeniach Pleneru zwrócono szczególną uwagę na trudności, jakie 
niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny? Dziś wielu badaczy zajmujących się ekologią rów-
nież wskazuje na ten problem. To właśnie przez rozbudowywanie miast, fabryk, posze-
rzanie terenów przeznaczonych na rolnictwo na naszej planecie coraz mniej miejsca 
pozostaje dla przyrody i naturalnych zjawisk, które zapewniają życie wszystkim organi-
zmom. 
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art Box – na ratunek zieMi!

natura w słowach

1  długopis/ołówek

Popatrz ponownie na zdjęcie z widokiem kopalni Turów. Dokładnie taki krajobraz zastali 
artyści w 1971 roku. Jakie myśli i uczucia towarzyszą ci, kiedy patrzysz na to zdjęcie? 
W czarnej chmurce zapisz te skojarzenia, które są według ciebie negatywne. W białej 
te, które są pozytywne. Zaproś do zabawy inne osoby – sprawdźcie, czy jakieś hasła 
się powtarzają!

Plener Ziemia Zgorzelecka postrzegany jest dziś jako działanie będące zalążkiem sztuki 
zaangażowanej ekologicznie w Polsce. Jest to taki rodzaj działalności artystycznej, któ-
ry komentuje sytuację ekologiczną w danym kraju bądź, szerzej, odnosi się do całego 
świata. Artyści, tworząc taką sztukę, często posługują się językiem dotyczącym natury 
(np. coś rośnie, zakorzenia się, kwitnie), z drugiej strony próbują połączyć go z języ-
kiem techniki (np. cywilizacja, maszyna). Twórcy biorący udział w Plenerze również 
używali takiego języka. 

Wypracowali dwa sposoby definiowania natury:
natura – wszystko, co nie zostało stworzone przez człowieka, a nawet nie zostało 
przez niego dotknięte;
natura – (tak zwana nowa natura) związana z działaniem człowieka, zmienianiem 
przez niego środowiska naturalnego, np. poprzez tworzenie kopalni.

Artyści napisali te definicje ze swojej perspektywy – lat 70. XX wieku. Jak dzisiaj,  
z twojego punktu widzenia, powinna brzmieć definicja natury? 
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art Box – na ratunek zieMi!

eksperyment z pustą przestrzenią
1 lub 1 < kredki/mazaki/flamastry, kartki

Popatrz ponownie na zdjęcie kopalni. Czas na eksperyment! Już wiesz, z czym mogą 
wiązać się problemy ekologiczne. Wiesz też, jaka przestrzeń zainspirowała artystów do 
stworzenia prac komentujących sytuację ekologiczną, która od lat 70. nie poprawiła 
się. Popatrz ponownie na zdjęcie zrobione w kopalni i pomyśl o działaniu artystycz-
nym, które z dzisiejszej perspektywy mogłoby zostać tam zrealizowanie. Stwórz własny 
przykład sztuki zaangażowanej ekologicznie. Może chcesz poruszyć temat niszczenia 
naturalnego piękna krajobrazu lub odwołać się do innego problemu, takiego jak np. za-
nieczyszczanie powietrza?

spróbuj tak namalować albo opisać swój projekt, by pasował do krajobrazu 
kopalni. wciągnij do zabawy bliskich, kolegów i koleżanki! Możecie również 
poszukać inspiracji w plenerze, w okolicach domu. nie zapomnijcie zatytu-
łować swojego dzieła!  

Popatrz, jak z tym zadaniem poradził sobie 
Konrad Jarodzki (zdjęcie po prawej). Ten wro-
cławski artysta wykonał działanie pt. Zapis 
przestrzeni. Spacerował po kopalni, rozciąga-
jąc kilka szpul białej taśmy. W ten sposób pod-
kreślił formę przemysłowego krajobrazu, poka-
zał, jak ogromny wpływ może mieć człowiek 
na swoje otoczenie. Zapełnił pustą przestrzeń, 
tworząc sieć powiązań między człowiekiem  
a naturą. 

Spójrz na poniższe hasła i połącz je taką linią, 
która według ciebie najlepiej będzie obrazowa-
ła relację między człowiekiem a naturą. Pamię-
taj, im bardziej pokrętna, kolorowa linia, tym 
większe skomplikowanie między pojęciami.  
                  

naturaczłowiek      
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ukryte przed nami problemy są jak korzenie drzewa. 
Bardzo często okazuje się, że są podstawą tych 
trudności, które są dla nas widoczne. 

których elementów uzbierało się więcej? 
Jak myślisz, dlaczego?

art Box – na ratunek zieMi!
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art Box – na ratunek zieMi!

W prostokątnych polach wypisz słowa, jakie przychodzą ci do głowy, kiedy słyszysz 
hasło: P R O B L E M Y  E KO L O G I C Z N E

skojarzenia gotowe? wytnij je! Na dole, w miejscu korzeni przyklej te problemy, 
które według ciebie nie są widoczne w codziennym życiu (np. zanieczyszczona woda). 
Na górze, w miejscu gałęzi i liści przyklej te, które są możliwe do zaobserwowania na 
co dzień (np. śmieci na ulicy).

których elementów uzbierało się więcej? 
Jak myślisz, dlaczego?

korzenie problemu
1–6 osób nożyczki, klej
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art Box – na ratunek ziemi!
1–6 osób klej, nożyczki, zielone i czerwone kartki, kar-

toniki/sztywne kartki, folijki, opakowania po 
słodyczach (najlepiej oczyszczone), farby/fla-
mastry/kredki, taśma klejąca

art Box – na ratunek zieMi!

Stwórz grę i zachęć innych do działania dla dobra natury! Wykonaj autorskie karty i że-
tony do gry. Karta powinna składać się z dwóch pól – na jednym z nich narysuj problem, 
który wymieniłeś/wymieniłaś w pierwszym zadaniu, na drugim proponowane rozwiąza-
nie. Karty i żetony powiel w odpowiedniej ilości, w zależności od liczby graczy.

ważne! 
Poniżej znajdziesz wskazówki odnośnie ilo-
ści potrzebnych elementów w zależności od 
liczby uczestników: 

Poniżej przykładowa karta pracy i żetony. 
Wzory tych elementów znajdziesz na odwrocie strony.

czerwone żetony
służą  wskazywaniu
problemu

zielone żetony 
służą wskazywaniu
rozwiązania problemu

2        =  10               10             10

3        =  15               15              15

4        = 20              20            20

5        = 25              25             25

6        = 30              30            30

zasady gry
Kiedy przygotujecie zestaw, nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć grę!

Potasuj karty i ułóż z nich stos tak, aby nie widzieć ilustracji. Rozdaj wszystkim uczest-
nikom 5 żetonów zielonych i  5 czerwonych. Gra składa się z  5 tur/zagrań. Zaczyna 
najmłodszy gracz – odkrywając pierwszą kartę ze stosu. Następnie każdy gracz, zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara, kładzie na kartę 2 żetony – czerwony na polu, które 
przedstawia problem, zielony na polu, które przedstawia rozwiązanie. Na koniec tury 
gracze wspólnie oceniają, kto dobrze obstawił pola, a kto źle. Raz położone żetony nie 
wracają już do puli, stają się punktami. Po każdej turze gracze przyznają sobie punkty. 
Jeżeli żetony zostały położone dobrze, gracz zabiera je i dostaje 2 punkty. Jeżeli pomylił 
się z jednym obrazkiem, dostaje 1 punkt – zabiera dla siebie 1 żeton, a drugi odrzuca.  
Jeżeli źle wskazał problem i rozwiązanie, dostaje zero punktów – odrzuca obydwa żetony. 
Wygrywa ten, kto uzbierał najwięcej punktów.
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art Box – na ratunek zieMi!

czas gry
Wszystko zależy od graczy. Art Box może prowokować do długich dyskusji o ekologicz-
nych problemach Ziemi!

wskazówka
Możecie również stworzyć ekologiczne opakowanie do swojej gry. Wykorzystajcie sta-
re pudełko, papierki po cukierkach i inne niepotrzebne rzeczy, żeby wasz Art Box był 
artystyczny!

a kiedy uznacie, że jesteście mistrzami gry, możecie przekazać zestaw ko-
muś innemu!

Przerysuj wzory elementów do gry na swoje 
kartki. żetony wytnij z czerwonego i zielonego 
papieru. na karty nanieś swoje rysunki.

10 cm

2,5 cm

2,5 cm
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technoświat? Przyroda Jest BliżeJ, niż ci się wydaJe!
Grażyna kryńska, hanna schudy  

Film z 2016 roku pt. Słońce zaszło, ale widok pozostał Joana Bennàssara przedsta-
wia środowiska utworzone przez człowieka: dżunglę, wyspę z plażą, stok narciarski, 
krainę przypominającą dawną cywilizację. Ludzie są tam szczęśliwi, słychać śmiech 
i gwar, ale też spokój i odgłosy przyrody. Gdy zrobimy stop-klatkę, zauważymy, że 
miejsca te znajdują się w zamkniętych przestrzeniach. Takie krajobrazy możemy spo-
tkać w różnych zakątkach naszej planety. Tworzymy je tam, gdzie naturalnie nie mo-
głyby występować. Czy w normalnych warunkach moglibyśmy znaleźć stok narciarski 
w Dubaju (kraj na Półwyspie Arabskim, gdzie większość roku jest bardzo ciepła)? Czy 
w Berlinie, stolicy Niemiec, mogłaby istnieć wyspa? 

Potrzebujemy kontaktu z przyrodą. Jednak coraz mniej osób ma dziś dostęp do tego, co 
można uznać za dziką naturę. Zoo, ogrody botaniczne czy parki rozrywki są dostępne 
dla niewielu. Za ich odwiedzenie trzeba zapłacić, a ich działanie wiąże się z użyciem 
skomplikowanych technologii. 

zapewne podczas oglądania filmu Bennàssara pojawia się w twojej głowie 
myśl, że cudownie byłoby przenieść się w zupełnie inne miejsce, nie odda-
lając się od domu. Jak myślisz dlaczego? zastanów się, czy w twoim mie-
ście istnieją sztuczne światy, np. parki rozrywki? Jaką rolę pełnią w nich 
rośliny i zwierzęta? czy lubisz przebywać w tych miejscach i dlaczego? czy 
mieszkając w  mieście, musimy tworzyć miejsca przyrody? a  może jeste-
śmy w stanie pomóc tej już istniejącej, naturalnej i cieszyć się jej pięknem? 

zobacz film >

Przydatne linki:     link 1 > 

https://youtu.be/TlHvzj3uTEk
https://www.netflix.com/pl/title/81321999
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zagadka
1 i 1 < kartka, ołówek/długopis

Joan Bennàssar urodził się i wychował na Majorce. Stolica tej hiszpańskiej wyspy na-
leży do jednego z najczęściej wybieranych miejsc przez turystów. Dziś takie kurorty 
jak Majorka rozrastają się, tworząc idealne światy, w których zmęczony człowiek może 
odpocząć. W swoim filmie artysta zaprezentował właśnie takie miejsca – zaprojekto-
wane przez człowieka dla człowieka. Przyjrzyj się wybranym kadrom filmu i zgad-
nij, czego brakuje lokalizacjom zaprezentowanym w nagraniu. Mimo widocznych różnic 
mają wspólne cechy. Co je odróżnia od naturalnych krajobrazów? Podziel się swoimi 
spostrzeżeniami, możesz spisać je na kartce. Obejrzyj film i dopisz kolejne pomysły!

Masz rację! To zamknięte przestrzenie, nie ma tu dostępu do dziennego światła! 
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własny świat

Mój kompostownik

1 <

1 <

kartka a4, kredki, mazaki

2 dwulitrowe pojemniki z pokrywką, orga-
niczne resztki z warzyw i owoców (nie może 
być w nich mięsa, tłuszczu ani pleśni), otrę-
by bokashi, młotek, gwóźdź lub/i wiertarka  
z małym wiertłem (pamiętaj, że ich użycie 
wiąże się z pomocą osoby dorosłej!), ręka-
wiczki, folia zabezpieczająca miejsce pracy,  
butelka, nożyczki, kartki kolorowego papie-
ru, taśma

Na kartce papieru narysuj swój „własny świat” nawiązujący do elementu przyrody, który 
widziałeś/widziałaś lub chciałbyś/chciałabyś zobaczyć, a następnie opowiedz bliskim 
lub przyjaciołom, co się w nim znajduje, jak wygląda, jakie możesz usłyszeć w nim 
dźwięki, poczuć zapachy, co możesz w nim robić. Następnie pomyśl, z których rzeczy 
mógłbyś/mogłabyś zrezygnować, a bez czego nie mógłbyś/mogłabyś się obejść. 

Dzieło Bennàssara pokazuje, jak człowiek może wpływać na przyrodę, wykorzystywać 
ją dla własnych celów. Poniższe zadanie prezentuje przeciwny sposób myślenia, po-
zwala spojrzeć na istniejącą wokół nas naturę i docenić te jej elementy, które często 
pozostają niezauważane. Rośliny rosnące w mieście (w parkach, ogródkach i na skwe-
rach) często wyglądają marnie. Smog, śmieci, nadmierne koszenie powodują, że są 
słabe, trudno im rozwinąć się i pokazać światu w całej swojej okazałości. Na szczęście 
możesz im pomóc! Oto jeden ze sposobów, który nie potrzebuje najnowszych i drogich 
technologii, a systematyczności, trochę pracy i masę zabawy – poniżej prezentujemy 
przepis na własny kompostownik:

https://www.action.com/pl-pl/p/pojemnik-do-przechowywania-2-l/
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1. Zabezpiecz stół oraz swoje dłonie.

2. W  jednym z  pudełek na dnie zrób 8 otworów – za pomocą wiertarki lub młotka 
i gwoździa tak, by powstało coś w rodzaju sitka. 

3. Pojemnik z podziurawionym dnem włóż w drugi. Ważne, by między jednym dnem 
a drugim była wolna przestrzeń (wytworzy się ona samoistnie, jeśli użyjesz pudełka, 
które zwęża się ku dołowi). To w tym miejscu będzie skraplał się płyn, tzw. „her-
batka”.

4. Jeśli twój kompostownik będzie stał na balkonie, osłoń go przed słońcem. Możesz 
ozdobić go kolorowymi papierami albo przykryć np. papierową torbą.

5. Gdy kompostownik jest już gotowy, należy go uzupełnić. Na dno pojemnika z otwo-
rami wsyp garść otrębów bokashi, następnie włóż zebrane wcześniej odpadki. 
Ugnieć je mocno ręką i  znów posyp otrębami tak, by całkowicie zakryć resztki 
jedzenia.

6. Zamknij szczelnie kompostownik i ustaw go w zacienionym miejscu.

7. Co 2–3 dni zlej „herbatkę” do butelki i rozrób ją z wodą (proporcja 1 : 50) i tak przy-
gotowanym płynem podlewaj rośliny. 

8. Co się dzieje z odpadkami? Gdy pojemnik się zapełni (za każdym razem, gdy doda-
jesz nowe odpadki, dosyp garść otrębów), odstaw go na około tydzień, pamiętając 
o szczelnym zamknięciu. Odpadki w pudełku dzięki otrębom będą fermentować, 
przez co wytworzy się tzw. prekompost, którym możesz użyźnić wybrany przez 
ciebie kawałek ziemi. Może to być miejsce w parku, nad rzeką, na działce dziadków.  
Pamiętaj, by wziąć ze sobą łopatkę i wymieszać kompostową masę z ziemią, którą 
chcesz użyźnić. Nie kładź jednak kompostu bezpośrednio na roślinę, a wokół niej. 
Podobnie z „herbatką”, podlewaj nią wyłącznie ziemię wokół rośliny.

9. Powtarzaj działania systematycznie, a zobaczysz, że roślinki będą pięknieć!

technoświat? Przyroda Jest BliżeJ, niż ci się wydaJe!
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1 osoba kredki, mazaki, kartki, koperta lub segregator

Zastanawiałeś/zastanawiałaś się, co można zrobić z resztkami spożywczymi oprócz ich 
kompostowania? Stwórz poradnik, w którym zapiszesz swoje pomysły. Nie wiesz, od cze-
go zacząć? Zobacz propozycje poniżej. Niech poradnik służy tobie i bliskim – dzięki nie-
mu możecie zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci! Wypełnione karty wytnij i przechowuj 
w kopercie lub segregatorze. Wzorcowe strony możesz powielić, przerysowując je na 
własne kartki.

wytnij wg linii

Praktyczny poradnik

przepis: Skórki z cytryn oczyść z białych błonek (to one sprawiają, że cytryna ma gorzkawy 
smak). Tak przygotowane skórki połóż na papier do pieczenia i wystaw na słońce, np. na pa-
rapet (w okresach ciepłych). Co jakiś czas obracaj je i sprawdzaj, czy wyschły. Zimą możesz 
włożyć skórki do piekarnika (temp. 100°C) na 5–10 min, albo położyć je na kaloryferze na 
cały dzień. Wysuszone skórki potłucz w moździerzu na proszek i przesyp do słoiczka. Jeśli nie 
masz w domu moździerza, wystarczy przykryć skórki papierem do pieczenia i delikatnie po-
tłuc je tłuczkiem do mięsa. Gotowy proszek możesz dodawać do ulubionych płatków, jogurtu, 
herbaty.

ciekawostka: Jeśli widzisz w swoim domu mrówki, wystarczy wysypać sproszkowaną cytry-
nę, np. wzdłuż drzwi balkonowych. Cytryna odstrasza te owady, nie zabijając ich.

uwagi: Przy korzystaniu z piekarnika i używaniu tłuczka poproś o pomoc osobę dorosłą!

potrzebne: 
•	 skórki z cytryny
•	 papier do pieczenia
•	 słoik
•	 moździerz/tłuczek
•	 piekarnik

cytrynowy proszek
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przepis: Ze skorupek po jajkach ugotowanych na miękko lub na twardo wykonaj sadzonki. 
Możesz również wykorzystać skorupki z surowych jajek. W tym wypadku pamiętaj, że będą 
bardziej kruche, ostrożnie umyj je przed użyciem. Do pustej skorupki wsyp ziemię oraz włóż 
nasionka lub młodą sadzonkę. Jeśli chcesz posadzić kilka różnych nasion, warto podpisać 
skorupki nazwami tych roślin. Roślinka będzie czerpać składniki mineralne wprost ze skorupki. 
Kiedy zauważysz, że wypuściła listki – przesadź ją. Wraz z rozkruszoną skorupką włóż ją do 
doniczki z ziemią lub posadź w ogródku.

ciekawostka: Skorupki świetnie sprawdzą się jako pokarm dla ptaków, wystarczy je dodać 
do ziaren (oczywiście w postaci mocno rozdrobnionej) i rozsypać na trawie lub w karmniku. 
Co więcej, skorupki odstraszają ślimaki, warto je rozsypać w pobliżu roślin – np. truskawek.
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potrzebne: 
•	 skorupki po jajkach
•	 ziemia
•	 sadzonka – np. nasiona rzeżu-

chy lub bazylii
•	 doniczka
•	 mazaki

ogródek w skorupce

przepis: 

ciekawostka:

uwagi

potrzebne: 

wytnij wg linii
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wytnij wg linii
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Przygotuj płaskie naczynie i włóż do niego rzeczy, które znalazłeś/znalazłaś podczas 
spaceru, oraz odrobinę keramzytu. Ułóż je tak, by zakryć jak największą powierzchnię 
twojego naczynia, a następnie dolej wodę. Wody ma być tyle, by nie zakrywała kamieni 
– ich górna część musi być sucha, podobnie jak w przypadku innych dodatków. Lepiej 
dolewać wodę w ciągu dnia, niż przelać poidełko. Przy zbyt wysokim poziomie wody 
zaszkodzimy owadom. Jeśli masz taką możliwość, obserwuj, jakie owady korzystają 
z twojego poidełka, kiedy pojawiają się najczęściej. Zabaw się w prawdziwego ento-
mologa! Swoje uwagi spisz poniżej. Poidełko najlepiej urządzić w okresie ciepłym, 
szczególnie gdy przez wiele dni jest gorąco i brakuje deszczu. Można zacząć nawet od 
kwietnia. Ważne, by zwracać uwagę na temperaturę, wiosną zdarzają się przymrozki, 
dlatego warto chować poidełko na noc i wystawiać rano.

1 lub 1 < płaskie naczynie, np. szklany lub gliniany spodek 
(może to być podstawka od nieużywanej donicz-
ki lub talerzyk), plastikowy pojemnik, kamyki 
(małe, płaskie i owalne), mech, kora, liście, pa-
tyki, trawa, keramzyt, woda

technoświat? Przyroda Jest BliżeJ, niż ci się wydaJe!

Poidełko dla owadów
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technoświat? Przyroda Jest BliżeJ, niż ci się wydaJe!
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słowniczek

adaptacja – przystosowanie organizmów do warunków panujących w miejscu ich występowania

aktywista/aktywistka – osoba dążąca do zmiany, działająca dla wspólnego dobra i ważnych 
społecznie spraw

benzo(a)piren – składnik smogu, związek chemiczny, jest obecny np. w dymie z kominów czy 
dymie papierosowym, wnika do gleby, może powodować choroby nowotworowe

deforestacja – wycinka drzew, wykorzystywanie zasobów Ziemi kosztem lasów

ekosystem – fragment środowiska (np. las, jezioro), w którym zachodzą określone relacje 
między organizmami i ich otoczeniem

entomolog – osoba, która bada budowę i życie owadów oraz ich znaczenie dla środowiska

fermentacja – proces, w  którym substancje ulegają rozkładowi, występuje w  warunkach, 
w których brakuje tlenu (czyli tego gazu, którym oddychamy)

gazy cieplarniane – gazy, które zatrzymują energię ze słońca w atmosferze, m.in. dwutlenek 
węgla, metan, podtlenki azotu i para wodna, zwykle mówimy o ich emisji – czyli o ich przenika-
niu do otoczenia

gradacja koloru – płynne przejście z najjaśniejszego odcienia tej samej barwy do najciem-
niejszego jej odcienia

hain – święto ludu Selk’nam, w jego trakcie chłopcy stawali się dorośli, w tym dniu mężczyźni 
nosili maski (często będące stożkowatym nakryciem głowy) i malowali ciała

„herbatka” – potoczna nazwa płynu, który wytwarza się w kompostownikach typu bokashi

improwizacja – działanie spontaniczne, bez przygotowanego wcześniej planu

inscenizacja – świat wytworzony na potrzeby filmu, fotografii, spektaklu lub innego dzieła

iPcc (intergovernmental Panel on climate change) – to międzyrządowy organ dorad-
czy, jego celem jest dostarczenie obiektywnej, naukowej informacji na temat zmiany klimatu; 
do tej pory IPCC opublikowało 5 raportów, ostatni w 2014, kolejny ma ukazać się w 2022 r.

kadr, stop-klatka filmowa – obraz utrwalany przez obiektyw kamery, jedno z  szeregu 
„zdjęć”, które dzięki szybkiemu zamienianiu się na kolejne daje wrażenie ruchomego obrazu

keramzyt – ziarnisty materiał, wykonany z gliny, wykorzystywany w ogrodnictwie – wsypuje 
się go na dno doniczek, ponieważ dobrze trzyma wilgoć, nie gnije i nie pleśnieje

klimat – grupa charakterystycznych dla danego miejsca zjawisk atmosferycznych, często my-
lony z pogodą, która jest ogółem zjawisk zachodzących w danej chwili

kompost – proces, naturalna zdolność mikroorganizmów do rozkładu materii organicznej (ro-
ślinne odpadki z kuchni czy ogrodu)

kompostownik – pojemnik, w  którym zachodzi rozkład materii organicznej, umieszczamy 
w nim odpadki, które mikroorganizmy przerabiają na naturalny pokarm (kompost) dla roślin

konsument/konsumentka – osoba, która nabywa, kupuje towary i usługi 

kontur – obrys, zarys kształtu przedmiotu lub postaci

krajobraz – teren o charakterystycznych cechach przyrodniczych, naturalny krajobraz to miej-
sce niezmienione przez człowieka

krater – bardzo duże, koliste zagłębienie w ziemi 

kreska – linia, znak graficzny, podstawowy element rysunku lub malarskiego obrazu 

krytyk sztuki – znawca sztuki, zajmuje się pisaniem, ocenia i analizuje dzieła sztuki
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kryzys klimatyczny – szybkie i gwałtowne zmiany klimatu Ziemi, które nie pozwalają orga-
nizmom na przystosowanie się do środowiska, od którego zależy ich życie, objawia się on m.in. 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, suszami, pożarami i powodziami, migracjami (przemiesz-
czaniem się ludzi i zwierząt), konfliktami o podstawowe zasoby czy wymieraniem zwierząt i roślin

Martin Gusinde – żył w latach 1886–1969, austriacki misjonarz (z pochodzenia Niemiec, 
urodzony w Breslau, czyli dzisiejszym Wrocławiu), etnolog, którego szczególnie interesowały 
zwyczaje i sposób życia rdzennych mieszkańców Ziemi Ognistej

Międzynarodowa kolekcja sztuki współczesnej Mww – zbiory dzieł sztuki, które od 
2011 r. gromadzi Muzeum Współczesne Wrocław, obejmują one dzieła sztuki z Polski i  innych 
krajów, część z nich powstała w latach 60. XX wieku i później, najnowsze pochodzą z ostatnich lat

Młodzieżowy strajk klimatyczny – międzynarodowy ruch studentów i uczniów, którzy pro-
testują przeciwko bierności polityków wobec zmian klimatycznych

nadprodukcja – produkcja rzeczy, na które nie ma zapotrzebowania

natura 2000 – program umożliwiający ochronę obszarów przyrodniczych oraz zagrożonych 
gatunków w Unii Europejskiej

obywatel/obywatelka – członek/członkini danego państwa, ma określone prawa i obowiązki

otręby bokashi – produkt pozyskany z przemiału zbóż, przygotowany w taki sposób, by mógł 
stanowić zaczyn dla kompostowników (uruchamiają procesy fermentacji)

papier czerpany – papier wytwarzany ręcznie, wykonany z masy składającej się z wody i włó-
kien roślinnych, odsączany za pomocą sita, jest gruby, ma nierówną powierzchnię i krawędzie

plama – powierzchnia o jednym kolorze, element obrazów malarskich i rysunków

plener – sposób tworzenia w bezpośrednim kontakcie z naturą

PM10 i PM2,5 – składniki smogu, szkodliwe pyły zawieszone w powietrzu, ich średnice są 
wielokrotnie mniejsze od grubości ludzkiego włosa, pyły PM10 głównie przenikają do dróg od-
dechowych, PM2,5 są znacznie drobniejsze i przenikają do krwi, oba rodzaje mogą zawierać 
rakotwórczy benzo(a)piren

Polska czerwona księga zwierząt – spis zagrożonych gatunków zwierząt na obszarze Pol-
ski; zawiera listy ginących gatunków z dokładnym opisem i mapami występowania

prekompost – organiczny, wartościowy surowiec, który wytwarza się w procesie fermentacji 
odpadów organicznych (np. resztek jedzenia)

selk’nam – jedno z plemion zamieszkujących Ziemię Ognistą jeszcze do początków XX wieku, 
nazywane również Ona

środowisko – wszystko co nas otacza: powietrze, gleba, woda, zwierzęta, rośliny, ludzie

teoretyk sztuki – osoba, która bada różne zagadnienia związane ze sztuką

transparentny – przeźroczysty, bezbarwny, prześwitujący

ujęcie – sposób przedstawienia tematu w dziele sztuki; czasem zamiennik dla słowa kadr

wosk – najczęściej substancja pochodzenia naturalnego, reaguje na temperaturę – mięknąc lub 
topiąc się; wykorzystywana m.in. do wyrobu świec 

wymieranie – proces zanikania organizmów o podobnych cechach, często na dużą skalę

ziemia ognista – archipelag wysp, które częściowo należą dziś do dwóch państw – Chile 
i Argentyny, od Antarktydy ziemie te dzieli Cieśnina Drake’a

słowniczek
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relacJa z warsztatów


