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Szanowni Państwo, 
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. już od 20 lat realizuje 
w imieniu przedsiębiorców Publiczne Kampanie Edukacyjne. Dziękuje-
my Państwu za możliwość świętowania tego jubileuszu istnienia spółki!

Z  roku na rok docieramy z  naszymi działaniami do coraz szerszego 
grona odbiorców i  nie zapominamy o  żadnej grupie społeczeństwa. 
Edukujemy przede wszystkim najmłodszych, których wiedza i posta-
wa proekologiczna mają kluczowe znaczenie dla przyszłości planety 
Ziemia. Ponadto wspieramy merytorycznie nauczycieli i  edukatorów, 
którzy mają bezpośredni wpływ na swoich podopiecznych. Skupiamy 
się również na osobach dorosłych, którzy tu i teraz, poprzez codzien-
ne wybory, wpływają na jakość środowiska i zobowiązani są do życia 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W minionym 2021 roku 
wydatki na Publiczne Kampanie Edukacyjne uzyskały rekordowy po-
ziom, osiągając 4-krotność wydatków wymaganych ustawowo! Dzia-
łamy prężnie i szczodrze bo wiemy, że sytuacja na Ziemi tego wymaga. 
Nasze cele realizujemy w Polsce, ale docierają do nas sygnały, że wy-
wieramy pozytywny wpływ na cały świat.

Edukację ekologiczną budujemy przede wszystkim wokół tematu 
prawidłowej segregacji i  recyklingu odpadów, problemie smogu ge-
nerowanego przez niekontrolowane palenie śmieci czy redukowaniu 
nadmiaru wszechobecnych tworzyw sztucznych. W  minionym roku 
kontynuowaliśmy sprawdzone projekty, które mają znaczną grupę sta-
łych odbiorców – jak program edukacyjny „Ty Śmieciu! Ekocyklicznie 
o  gospodarce…”, który odnotował ponad 3,5 mln wyświetleń, ale też 
wyznaczyliśmy nowe ekotrendy, m.in. w  sztuce mamy swoich pierw-
szych naśladowców. 

Przekaz w ramach publicznych kampanii edukacyjnych podzieliliśmy na 
trzy podstawowe filary: Sztukę, Zabawę i Informację. Poprzez artyzm 
uświadamiamy, że dbałość o środowisko to kwestia kultury osobistej 
i wysokiej, połączenie z rozrywką, zaskakuje i dostarcza przyjemności 
z nauki. Natomiast realizacja elementów informacyjnych daje solidne 
podstawy merytoryczne i wspiera osoby, które oczekują rzetelnej wie-
dzy w  temacie ochrony środowiska. Naszym największym przedsię-
wzięciem ale dumą zarazem jest pierwszy na świecie Teatr Ekologicz-
ny Bohema House. Tworzymy przemyślane i nawołujące do ratowania 
środowiska, sztuki z  udziałem światowej klasy aktorów, wokalistów, 
akrobatów i tancerzy z licznymi fanami w różnych zakątkach Ziemi. Oni 
także są dumni z udziału w naszym projekcie ekoteatru i szczycąc się 
z tego, propagują aktywną ochronę środowiska przed kryzysem klima-
tycznym. Państwo, jako nasi Klienci wspierający finansowo rozwój tej 
inicjatywy, zostaliście jednocześnie EkoMecenasami sztuki! Warto 
się tym chwalić wśród swoich klientów i dostawców!

Dziękując za zaufanie i wspieranie powyższych działań, zapra-
szamy do zapoznania się z  Raportem Publicznych Kampanii 
Edukacyjnych 2021. To nasze wspólne dzieło – jeśli się podo-
ba, prosimy dzielić się nim ze światem poprzez udostępnia-
nie na www i  w  mediach społecznościowych. Z  góry za to 
dziękujemy!

Z poważaniem,

Marcin Rachwalski
Dyrektor Działu Marketingu 
i Publicznych Kampanii Edukacyjnych

obejrzyj 
wersję 
multimedialną 
raPortu

https://www.youtube.com/watch?v=puuYn3y0yQM


Przez cały rok realizujemy  
Cele Zrównoważonego rozwoju
Poszczególne działania oznaczyliśmy odpowiednimi ikonami.  
w 2021 roku udało nam się zrealizować wszystkie 17 celów! 
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Publiczne kamPanie 
edukacyjne 2021 
Sztuka
• Spektakle teatralne
• EKOteatr w naszym domu
• EKOchoinka
• Relacje live

Zabawa
• Magia recyklingu
• Warsztaty upcyklingu
• Konkurs Segregacja wchodzi w modę
• My bottle dance

Informacja
• Stoiska informacyjne
• Materiały edukacyjne
• Ty śmieciu! Ekocyklicznie 
 o gospodarce…
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Obserwuj nasZe dZiałania

Poziom wydatków 
przeznaczonych  
na publiczne kampanie 
edukacyjne

Uzyskaliśmy 
prawie 

czterokrotność 
wymaganego 

poziomU

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. Niedozwolone jest  
kopiowanie i przedruk materiałów bez wyraźnej zgody pisemnej Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

https://ekocykl.org/
https://www.facebook.com/ekocykl
https://www.linkedin.com/company/eko-cykl-organizacja-odzysku-opakowa%C5%84-s-a?originalSubdomain=pl
https://www.youtube.com/user/EkoCyklOrganizacja
https://ekocykl.org/
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kalendarium

wsparcie aplikacji 
Kiedy Wywóz
styczeń–grudzień

Konsultacje bezpośrednie, 
telefoniczne, mailowe

styczeń–grudzień

spektakle 
eko-akrobatyczne

styczeń • czerwiec • październik
listopad • grudzień

Przekazanie materiałów 
edukacyjnych

styczeń–grudzień

szkolenia 
dla przedsiębiorców

styczeń • luty • maj • czerwiec • lipiec
sierpień • wrzesień • październik 

listopad • grudzień

stoiska 
edukacyjne

czerwiec • wrzesień • październik

warsztaty 
upcyklingu

wrzesień • grudzień

Konkurs 
EKOteatr w naszym domu

grudzień

Konkurs eKOchoinka

listopad–grudzień

Pokazy 
eko-iluzji

czerwiec • październik • listopad
grudzień

muzyczno-ekologiczne 
spotkania wirtualne

maj • lipiec • wrzesień 

Program Ty śmieciu! 
Ekocyklicznie o gospodarce…

kwiecień • lipiec • wrzesień
listopad • grudzień

Opracowanie Kalendarza 
Plastic Ain’t Fantastic

maj • czerwiec • lipiec

Opracowanie książki 
Czas na zero waste
lipiec • sierpień • wrzesień

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. Niedozwolone jest  
kopiowanie i przedruk materiałów bez wyraźnej zgody pisemnej Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.



boHema HouSe



VOD
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20 lat doświadczenia 
w edukacji ekologicznej

Łączenie edukacji 
ze sztuką 

Wsparcie 
ponad 7 000 
EkoMecenasów 
sztuki - klientów 
spółki

Spektakle 
on-line 
na YouTube
i platformie 
VOD

Przygotowania 
do otwarcia sceny
stacjonarnej

LATLAT
2020

EkoMecenas

Raport Publiczne Kampanie Edukacyjne 20217

boHema HouSe

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. Niedozwolone jest  
kopiowanie i przedruk materiałów bez wyraźnej zgody pisemnej Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Pierwszy na świecie teatr ekologiczny

Jesteśmy ekoawangardą, która dociera do serc ludzkich, poprzez kre-
ację artystyczną, nawołując do ratowania środowiska naturalnego.

7 200  
widzów online w 2021 roku 

Lata doświadczenia i poszukiwań przyniosły wiele pomysłów i projek-
tów wspierających ochronę środowiska. W  2020 roku zapoczątkowa-
liśmy największą inicjatywę – pierwszy na świecie Teatr Ekologiczny 
Bohema House. Jest to unikatowe na mapie światowej miejsce, w któ-
rym udowadniamy, że dbałość o środowisko to kwestia kultury – osobi-
stej i wysokiej! Uczymy najmłodszych i przekonujemy dorosłych, że los 
planety jest w rękach ludzkości. 

Od samego początku teatr jest wspierany przez ponad 7000 klientów 
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., którzy stali się EkoMece-
nasami sztuki. Nawet pandemia COVID-19 nie mogła nas powstrzymać 
przed szerzeniem wiedzy ekologicznej poprzez spektakle. W 2021 roku 
w ramach Publicznych Kampanii Edukacyjnych zrealizowaliśmy 4 sztu-
ki eko-akrobatyczne, transmitowane online na terenie całego świata, 
w  różnych językach i  do nieograniczonej liczby odbiorców. Następnie 
spektakle przenieśliśmy na platformę VOD i rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do otwarcia sceny stacjonarnej!

sprawdź aktualny repertuar >>
SuBSKRyBuj KANAł  
aby nie przegapić premier online

https://www.facebook.com/bohemahouseekocykl/
https://www.youtube.com/user/EkoCyklOrganizacja/featured
https://ekocykl.org/repertuar/
https://www.vod.ekocykl.org/strona-glowna
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Calineczka.  
Magia tkwi w naturze
Premiera 31 grudnia 2020 r. oraz 1 czerwca 2021 r.  

Historia o ukochaniu świata przyrody, o wolności wyboru i decydowaniu czy 
będziemy żyć w czystym świecie z posegregowanymi i poddanymi recyklin-
gowi odpadami, albo będziemy ślepi jak kret na problemy środowiska. To in-
terpretacja znanej baśni, której główna bohaterka zmierzy się ze zmianami 
klimatu i zanieczyszczeniem odpadami. Spektakl składa się z narracji, dia-
logów, pięknych utworów muzycznych i występów akrobatycznych.

obejrzyj 
zwiaStun

 widzów 3 000 online
 Patronatów29 Honorowych

 odbiorców działań 2 200 promocyjnych

https://youtu.be/k_GAL363Fvo
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Dziewczynka z zapałkami.  
Świat smogu
Premiera 14 października 2021 r. 

Samotna i zapomniana dziewczynka, poprzez ukazanie obojętności ludzi, sta-
nowi alegorię umierającej Ziemi. W spektaklu wykorzystujemy różne artystycz-
ne formy przekazu, aby uwrażliwiać ludzi na tematy związane z dbałością o stan 
środowiska naturalnego, od którego zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Przed-
stawienie porusza cyklicznie powracający problem smogu, spalania odpadów 
w  przydomowych piecach, zagrożenia płynące z zanieczyszczania powietrza. 
Widowisko promuje również zasady prawidłowej segregacji i postępowania z od-
padami komunalnymi.

obejrzyj 
zwiaStun

 widzów 2 000 online
 Patronatów30 Honorowych

 odbiorców działań 5 600 promocyjnych

https://youtu.be/VZTULCJ-r3U


Raport Publiczne Kampanie Edukacyjne 202110 Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. Niedozwolone jest  
kopiowanie i przedruk materiałów bez wyraźnej zgody pisemnej Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Plastikowy Cyrk  
Doktora Dolittle
Premiera 11 listopada 2021 r. 

Słynny Doktor Dolittle w wyniku osobistych zawirowań życiowych zmuszony bę-
dzie do pracy w  cyrku. Powieści z udziałem doktora doczekały się wielu inter-
pretacji, ale żadna z nich nie skupiała się na zanieczyszczeniu wszechobecnymi 
tworzywami sztucznymi. Nowe miejsce pracy zaskakuje wieloma problemami 
społeczno-środowiskowymi, które są bliskie jego sercu, takie jak: generowanie 
ogromnej ilości plastiku, brak segregacji śmieci czy złe traktowanie zwierząt. 
Spektakl składa się z narracji, monologów, zabawnych i pouczających dialogów, 
wykonań wokalnych, akrobatycznych oraz pantomimy.

obejrzyj 
zwiaStun

 widzów 1 000 online
 Patronatów23 Honorowych

 odbiorców działań 4 600 promocyjnych

https://youtu.be/Y_LHDliUy2w
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Blamaż Klimatyczny.  
Historia inspirowana 
Opowieścią Wigilijną
Premiera 25 i 26 grudnia 2021 r.  

Scrooge to złośliwy, zgnuśniały skąpiec, nie liczący się ze środowiskiem natural-
nym. W dzień Wigilii nawiedzają go Duchy Ziemi, po kolei wymieniając wyrządzane 
naszej planecie krzywdy, ale jednocześnie próbując nakłonić do zmiany postawy 
na proekologiczną. Coraz bardziej traumatyczne spotkania ostatecznie otwierają 
mu oczy na powagę sytuacji i sprawiają, że dokonuje się w nim wewnętrzna prze-
miana. Oprawa muzyczna utrzymana jest w świątecznym klimacie, a cała ścieżka 
dźwiękowa zbudowana jest na kolędach. 

obejrzyj 
zwiaStun

 widzów 1 200 online
 Patronatów28 Honorowych

 odbiorców działań 3 500 promocyjnych

https://youtu.be/mW24IT42YYE
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Patronaty Honorowe wszystkich spektakli w 2021 roku:

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

WITOLD KOZŁOWSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
 JACEK MAJCHROWSKI

Patronaty Medialne:



relacje liVe 



muzyczno-ekologiczne spotkania wirtualne

Wprost z siedziby teatru nadajemy relacje live dla naszych obserwato-
rów. Regularnie gościmy osoby związane ze społecznością artystyczną, 
poruszamy tematy ekologiczne, dziennikarskie i teatralne, urozmaica-
jąc rozmowy ekosongami.   

Spotkania transmitowane są na oficjalnym profilu Facebook, a także na 
indywidualnych kontach prowadzących i artystów.

550  
uczestników 
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konkurS 
ekocHoinka



Raport Publiczne Kampanie Edukacyjne 202116 Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. Niedozwolone jest  
kopiowanie i przedruk materiałów bez wyraźnej zgody pisemnej Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Świąteczne drzewka wykonane z  odpadów opakowaniowych to nasza 
coroczna tradycja. Konkurs jest okazją do rozbudzenia kreatywności 
i  zrealizowania najbardziej oryginalnych pomysłów dzieci przedszkol-
nych oraz uczniów szkół podstawowych. 

15  
laureatów

185 
uczestników konkursu

dyplom wraz 
z pakietem materiałów 
edukacyjnych dla 
wszystkich uczestników

konkurS 
ekocHoinka

PIERWSZE MIEjSCE
Bartosz Gniazdowski

CZWARTE MIEjSCE
Blanka Leśkiewicz

DRugIE MIEjSCE
Tomasz Kosior

PIąTE MIEjSCE
Tomasz Zięzio

TRZECIE MIEjSCE
Justyna Czajkowska

Pełna lista 
ZwyCięZCów

https://ekocykl.org/wyniki-konkursu-ekochoinka-2021/


ZajęCia eduKaCyjne

ekocykliczne 
piątki
Raz w tygodniu otwieramy się na bezpośrednią inte-
rakcję i zapraszamy na zajęcia edukacyjne do siedziby 
teatru w Warszawie. 

230 
uczestników

magia recyklingu
Kontynuowaliśmy nasze magiczne spotkania i  za pomocą iluzji 
uświadamialiśmy, że jeśli odpady znikają w  jednym miejscu, to 
pojawiają się w  drugim. Prowadzący dobiera poziom trudności 
sztuczek do wieku odbiorców, potrafi zaciekawić najmłodszych 
i zaskoczyć tych starszych.  

„było super” – tak mówiły do nas dzieci wychodzące ze spotkań. 

obejrzyj  
relaCję

https://www.facebook.com/watch/?v=1275442692959602
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Podczas Krajowego Forum Dyrektorów Oczysz-
czania Miast za pomocą nietuzinkowej garderoby 
z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, uczest-
nicy konkursu obecni na sali plenarnej edukowali 
o kolorach pojemników do segregacji. 

Zwycięzca konkursu został uczestnikiem odcinka 
„ty Śmieciu! ekocyklicznie o gospodarce…”

800 
skarpet 
z zasadami 
segregacji 

Wzięliśmy udział w projekcie realizowanym przez 
Uniwersytet w Kioto. Zabawa polegała na naślado-
waniu konkretnego układu tanecznego z wielora-
zową butelką w ręce. Wyzwanie służy propagowa-
niu idei ograniczania jednorazowych opakowań, 
które po jednym użyciu stają się odpadem. 

konkurS 
Segregacja  
wchodzi w modę cHallenge  

My Bottle Dance

obejrzyj  
relaCję

Widzowie, którzy wykonali sobie zdjęcia podczas 
emisji sztuki w formie online, otrzymali dostęp 
do  wszystkich spektakli za pomocą platformy 
VOD.

4 spektakle dostępne przez 30 dni

konkurS 
EKOteatr  
w naszym domu

https://www.facebook.com/watch/?v=450948569551580


StoiSka 
edukacyjne
Prowadzimy konsultacje eksperckie  
i dzielimy się materiałami uświadamiającymi  
jak ważna jest dbałość o środowisko 



materiały eduKaCyjne
Kolekcje ekogadżetów ze spektakli, wspierających redukcję odpadów
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na kanwie Programu  
„ty śmieciu! ekocyklicznie o gospodarce…”

Nadszedł czas na poradnik, który przybliży odbiorcom praktycz-
ne działania sprzyjające zmniejszeniu ilości odpadów. Książkę 
należy traktować jako przewodnik dla osób świadomych proble-
mów środowiskowych, którym brakuje łatwych rozwiązań zero 
waste, a także dla zainteresowanych tematyką odpadów, w tym 
opakowaniowych. Czytelnik książki może odhaczać na checkli-
ście zadania i dążyć do zostania Zero Waster’em! 

102 
inspirujące strony

50 
porad na ograniczenie  
generowania odpadów 

KsiąŻKa  
Czas na Zero Waste 
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Nie ma już w naszej dziedzinie życia miejsca, w którym nie zadomowiłyby się two-
rzywa sztuczne. Wstajemy rano i myjemy zęby szczoteczką wykonaną z plastiku, 
na którą wyciskamy pastę z plastikowego opakowania. Czeszemy włosy szczot-
ką ze sztucznego tworzywa. Zakładamy na siebie ubrania z dodatkiem poliestru. 
Chcemy się zdrowo odżywiać więc na śniadanie jemy jogurt z plastikowego po-
jemnika, popijając wodą lub sokiem z  plastikowej butelki. Udając się do pracy, 
chcąc umilić sobie podróż, wyciągamy naszego smartfona w plastikowej obudo-
wie. W pracy logujemy się na swoje konto w komputerze za pomocą plastikowej 
klawiatury oraz myszki. Czytamy w Internecie wiadomości i zwracamy wagę na 
informację, że plastik zalewa świat.

Hasło „Plastic Ain’t Fantastic!” jest naszym przesłaniem na 2022  rok, aby-
śmy mniejszymi oraz większymi decyzjami walczyli o  świat bez ogromnej 
masy plastikowych odpadów.

11 000 
egzemplarzy drukowanych  
na papierze z recyklingu

Kostiumy modeli  
kalendarza powstały  
z odpadów!

kalendarz  
Plastic Ain’t Fantastic 
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STYCZEŃ 2022
PLASTIKOWA CYWILIZACJA
Jeszcze pół wieku temu tworzywa sztuczne były kojarzone z postępem cywilizacyjnym i nad-
chodzącą wygodą. Plastik dawniej ceniony za swoją trwałość, dziś właśnie przez tę cechę jest 
dla nas wyzwaniem. Rozkłada się nawet przez tysiąc lat! Piętrzące się jego góry na składowi-
skach oraz dryfujące plastikowe przedmioty w morzach i oceanach są globalnym problemem, 
z którym ciężko się uporać. Co gorsza, nie potrafimy już żyć bez tworzyw sztucznych.

Przez 50 lat wyprodukowaliśmy tyle 
tworzyw sztucznych, że moglibyśmy 
zafoliować nimi całą Ziemię!

PLASTIC
ain’t fantastic
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LUTY 2022
PANDEMIA PLASTIKU
W ostatnich latach zaczęliśmy wykorzystywać na masową skalę tworzywa sztuczne na zupeł-
nie nowe potrzeby związane z ochroną naszego zdrowia i życia. Przedmioty z niego wykonane, 
takie jak: maseczki, rękawiczki oraz przyłbice, były niemal wszędzie. Maseczki często wykona-
ne są z plastikowych włókien, które mogą rozpadać się na mniejsze cząstki.

Podczas pandemii ludzkość zużywała  
3 miliony maseczek na minutę

PLASTIC
ain’t fantastic

MARZEC 2022
PORADA NA DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN
Do części tworzyw sztucznych na etapie produkcji dodaje się związki endokrynnie czynne. Są to 
substancje, które przez swoją budowę strukturalną naśladują ludzkie hormony, głównie żeńskie 
estrogeny. Dostając się do naszego organizmu, mogą zaburzać pracę hormonów, a tym samym 
zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych. Obserwuje się coraz częstsze przypadki występowa-
nia chorób takich jak: rak piersi, rak jądra i prostaty, zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn, 
a także choroby tarczycy, cukrzycy oraz otyłość.

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
80 mln par na świecie nie doczeka się 
potomstwa, a co 4 osoba zachoruje  
na nowotwór
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MAJ 2022
PLASTIKOWE, BŁĘDNE KOŁO
Ludzie na świecie wytwarzają 2 miliardy ton odpadów rocznie, a jeśli nic się nie zmieni, to w 2050 
roku, wynik ten sięgnie 3,4 mld ton. W Europie drugie życie dostaje jedynie 30 procent odpadów 
z tworzyw sztucznych, a recyklingowi wielokrotnemu można poddawać tylko kilka surowców, 
np. szkło czy aluminium. Wytwórcy opakowań wcale nie chcą się chwalić, że ich produkt pocho-
dzi z recyklingu, bo przeciętnemu konsumentowi kojarzy się to z zanieczyszczeniem lub gorszą 
jakością. Potrzebna jest tu rewolucja w postaci ograniczenia produkcji plastiku oraz zmiany po-
dejścia społeczeństwa.

Mówi się, że w każdej minucie  
na świecie powstaje 8 milionów  
plastikowych butelek
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KWIECIEŃ 2022
MIKROPLASTIK WSZĘDOBYLSKI
Mikroplastikiem nazywamy cząsteczki tworzyw sztucznych o  średnicy mniejszej niż 5 mili-
metrów, które powstają w  efekcie degradacji plastiku. Zanieczyszczenie środowiska mikro-
plastikiem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa i jakości żywności. 
Dodatkowo dowiedziono, że pod wpływem działania światła słonecznego wydziela on gazy 
cieplarniane. Sprawa zrobiła się poważna gdy naukowcy potwierdzili obecność mikroplastiku 
nawet w arktycznym lodzie.

12 000 kawałków mikroplastiku  
na litr odkryte w arktycznym lodzie
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CZERWIEC 2022
CZY MAMY NOWY KONTYNENT?
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to olbrzymia, znajdująca się na Oceanie Spokojnym, dryfująca 
plama śmieci. Aby dostrzec skalę problemu - jej powierzchnia jest pięciokrotnie większa od ob-
szaru Polski. Niestety jest to jedna z pięciu plam śmieci jakie znajdują się na oceanach. Naukow-
cy twierdzą, że niemal w 99,9 procentach tworzy ją plastik. Pływają tam folie, butelki, zabawki 
i wiele innych, nietypowych odpadów.

Na każdego mieszkańca Ziemi  
przypada średnio 250 odpadów  
dryfujących po Wielkiej Pacyficznej 
Plamie Śmieci
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LIPIEC 2022
PLASTIK NA DOBRE I NA ZŁE
Plastik mimo wielu zagrożeń ma też swoje dobre strony. Zawdzięczamy mu wiele udogodnień 
i szybki rozwój cywilizacyjny. Ma zastosowania m.in.: w budownictwie, motoryzacji, komputery-
zacji. Ponadto cała współczesna medycyna bazuje na sprzęcie z tworzyw sztucznych. Problem 
pojawia się kiedy go nadużywamy. Ze zwykłej wygody sięgamy po jednorazowe opakowania 
i  naczynia. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie tzw. foliówki, czyli cienkiej torebki uży-
wanej do pakowania owoców, warzyw, pieczywa i wielu innych produktów, co nie zawsze jest 
konieczne.

Produkcja foliówki trwa jedną sekundę,  
a średni czas używania tylko 25 minut
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SIERPIEŃ 2022
PLASTIK W POSIŁKU
Wspominaliśmy już w  kwietniu, że mikroplastik znajdujący się już niemal wszędzie to bardzo 
poważny problem. Jednak najgorszą wiadomością jest to, że znajduje się on również w organi-
zmach żywych. Nagłaśniamy tą kwestię właśnie w sierpniu, w okresie wakacyjnym, ponieważ 
ogromna ilość drobinek mikroplastiku znajduje się w wodach morskich, a co za tym idzie, rów-
nież w organizmach zwierząt morskich, szczególnie ryb, które jemy w nadmorskich kurortach. 
Miejmy się na baczności, a między półkami sklepowymi, sprawdzajmy również czy dana ryba 
pochodzi z rybołówstwa zrównoważonego.

W 2050 roku w morzach i oceanach  
może pływać więcej plastikowych  
śmieci niż ryb
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WRZESIEŃ 2022
MOŻE MORZE BEZ PLASTIKU?
Zanieczyszczenie wód morskich to jedno z największych wyzwań ekologicznych naszych czasów, 
a plastik to jeden z najczęściej występujących w wodach rodzaj śmieci. Największą grupę znaj-
dowanych na wybrzeżach morskich stanowią produkty jednorazowego użytku, takie jak: sztuć-
ce, kubeczki, butelki. Pozostawione na brzegu odpady, w porę niezebrane, prędzej czy później 
znajdą się w akwenie. Plastik nie tylko zaśmieca morza czy oceany, ale drogą pokarmową trafia 
do naszego potencjalnego pożywienia, znajdując swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym.

Co minutę do morza trafia taka  
ilość plastiku, jaka znajduje się  
w jednej śmieciarce
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LISTOPAD 2022
W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE
Czy wszyscy kojarzą ten nieprzyjemny zapach w okresie jesienno-zimowym, dający się we znaki 
szczególnie w okolicach domków jednorodzinnych? Większość domów wciąż ogrzewanych jest 
węglem lub drewnem, ale niestety niektórym przychodzi do głowy również wrzucenie do pieca 
domowych odpadów! Palenie śmieci w piecach nie tylko szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku, 
ale również jest wykroczeniem.

Tworzywa sztuczne stanowią ponad  
1/3 śmieci spalanych przez Polaków  
w domowych piecach
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PAŹDZIERNIK 2022
PLASTIK SZKODZI NIE TYLKO NAM
Kolorowe zakrętki, ładnie ozdobione butelki, nam konsumentom nie wydają się szczególnym 
niebezpieczeństwem. A jednak! Zwierzęta niejednokrotnie mylą je z pożywieniem. Stanowią też 
dla nich poważne zagrożenie w formie pułapek, w które zaplątując się i pozbawione możliwości 
ruchu czy oddechu – giną.

Ponad milion zwierząt ginie rocznie  
przez plastikowe śmieci w morzach  
i oceanach
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GRUDZIEŃ 2022
DETOKS
Ograniczenie użycia tworzyw sztucznych - warto zrobić to dla własnego zdrowia i naszej pla-
nety. Od czego zacząć? Co zmienić? Na co zwracać uwagę? Czego unikać? Już podpowiadamy!

  Ograniczmy jedzenie cateringowe, a  jeśli nie jest to możliwe – włóżmy posiłek od razu 
do szklanych lub ceramicznych naczyń.

  Nie gotujmy ryżu czy kaszy w woreczkach.

  Unikajmy kawy robionej z plastikowych kapsułek.

 Przychodźmy ze swoim kubkiem, kupując kawę na wynos.

  Nie wyrzucajmy – naprawiajmy, w szczególności sprzęt elektroniczny.

  Zabierajmy na zakupy swoje torby płócienne.

  Wybierajmy owoce i warzywa sprzedawane bez plastikowych opakowań.

  Kupujmy zabawki stworzone z naturalnych materiałów.
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12 KART Z PRZESłANIEM
na każdy miesiąc 

na temat redukcji zbędnego plastiku 



Program  
edukacyjny 
Ty śmieciu!  
Ekocyklicznie  
o gospodarce…
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Cykl programów edukacyjnych za pomocą których 
przekazujemy Polakom wiedzę na temat ekologii 
i ekonomii. Ekonomista środowiskowy dr Katarzy-
na Michniewska i dziennikarz Maciej Orłoś porusza-
ją ważne problemy środowiskowe, z  jakimi boryka 
się Matka Natura i  cały świat. Dzięki udostępnia-
niu materiałów na: YouTube, profilach społeczno-
ściowych oraz ogólnopolskich mediach, jesteśmy 
w stanie dotrzeć do milionów ludzi i uświadomić im 
jak duży jest ich wpływ na środowisko naturalne.

3 500 000 
wyświetleń na wszystkich kanałach

Ty śmieciu! Ekocyklicznie  
o gospodarce

Życie bez plastiku prowadzimy już od ponad 
pół roku. Wtedy odkryliśmy cykl progra-
mów „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospo-
darce...”. Mąż jest lekarzem i decyzja o ko-
nieczności zmiany zapadła natychmiast 
po obejrzeniu odcinka z  podsumowaniem 
wyników badań redaktora Orłosia i doktor 
Michniewskiej.

Dzięki programowi pana Orłosia i  pani Mich-
niewskiej wyeliminowaliśmy plastik z  domu! 
Wymieniliśmy pojemniki, czajniki, patelnie 
teflonowe, kupujemy jedzenie do własnych 
toreb oraz ze stoisk, gdzie pakuje się plaster-
ki w papier. Używanie drewnianej szczotecz-
ki jest trudne, bo jest to nieprzyjemne, ale za 
to pastę mamy ze słoika i własne proszki do 
prania z  Waszych przepisów. Nawet parago-
ny wystawiamy na rolkach „zdrowy paragon”. 
Program zmienił nam życie.

Opinie widzów programu



5 wyemitowanych odcinków w 2021 roku:
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Pojedynek na kosze (ODCINEK 25)
Zauważając, że dynamiczne odcinki budzą wyjątkowe 
zainteresowanie, przygotowaliśmy materiał, w  któ-
rym profesjonalni tancerze rywalizują o kolor pojem-
nika, do którego wyrzucane są odpady. 

Ścieżka edukacyjna (ODCINEK 26)
Prezentujemy jak działa ścieżka edukacyjna dotycząca 
recyklingu i segregacji odpadów w jednym z najnowo-
cześniejszych zakładów gospodarowania odpadami. 

rozmowa z burmistrzem jarocina 
(ODCINEK 27)
Obalamy krążącą legendę, że odpady, które segregu-
jemy w domach i wyrzucamy do oddzielnych pojemni-
ków, są ze sobą później wymieszane.  

bioodpady (ODCINEK 28)
Pokazujemy, że bioodpady są jednymi z cenniejszych 
odpadów do zagospodarowania oraz do czego mogą 
zostać wykorzystane. 

smog a nasze zdrowie środowiskowe 
(ODCINEK 29)
Rozmawiamy z profesorem Piotrem Kuną, który uchy-
la rąbka tajemnicy o wynikach badań nad pochodze-
niem pewnych chorób, kto jest odpowiedzialny za ich 
występowanie i jak się ma jakość powietrza do stop-
nia umieralności na COVID-19.

obejrzyj  
odcinki

https://ekocykl.org/category/ty-smieciu/
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konSultacje
254 dni w 2021 roku, kiedy udzielaliśmy informacji 
z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami  
opakowaniowymi telefonicznie, mailowo i osobiście.

9 testów 
w ciągu roku, sprawdzających 
wiedzę naszych pracowników

28 mailingów 
informujących przedsiębiorstwa 
o obowiązujących przepisach 
z zakresu gospodarki opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi 

...

Podczas codziennej pracy gwarantujemy 
pomoc wykwalifikowanych pracowników, 
którzy dostarczają szczegółowych 
i rzetelnych informacji w merytorycznych 
oraz prawnych aspektach gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi. Zwracamy szczególną uwagę  
na jakość obsługi naszych Klientów 
ponieważ są Oni dla nas najważniejsi. 
W tym celu nieustannie się szkolimy, 
zapewniając obsługę na najwyższym 
poziomie.  Kontaktujący się z nami 
Przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne 
zaangażowanie w udzielaniu  
informacji o obowiązkach 
wynikających ze środowiskowych 
aspektów funkcjonowania  
ich firmy.

Sylwia Dygdoń
Dyrektor Działu Administracji 
Eko Cykl Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.



Szkolenia online cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Są prowadzone 
w atrakcyjny sposób i dostępne 
dla każdego, w każdym miejscu 
na Ziemi. Pierwszy raz w historii 
byliśmy zmuszeni zamknąć 
wcześniej zapisy, bo 
w „wirtualnym pokoju” 
zabrakłoby miejsca 
dla prowadzącego. 

Błażej Fidziński
trener, szkoleniowiec  
Eko Cykl Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A.
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Szkolenia
Szkolenia dotyczące gospodarowania opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi.

511 
przeszkolonych osób

33 Szkolenia 
online i stacjonarne 

Uczestnicy o szkoleniach:

4,85/5,00 ogólna ocena szkoleń

4,94/5,00 profesjonalizm trenera

4,90/5,00 doświadczenie trenera

4,87/5,00  dopasowanie programu do celów  
rozwojowych przedsiębiorstw

4,81/5,00 jakość materiałów szkoleniowych



wsPółPraCa 
Z ZaKładami 
komunalnymi 
Zakłady odbierające oraz przetwarzające odpady 
mogą liczyć na nasze wsparcie podczas organizacji 
działań edukacyjnych, w tym:
▶  zajęcia edukacyjne, 
▶  gadżety edukacyjne, m.in. długopisy, 

plecaki, pojemniki na przybory do pisania 
oraz gry planszowe,

▶  konkursy ekologiczne „Region Czysty na 6” 
oraz „Świat Ratuję Aluminium Odzyskuję”,

▶  tablice interaktywne,
▶  projekcje spektaklu eko-akrobatycznego. 



Jak co roku osiągnęliśmy 
z nadwyżką ustawowe 

poziomy odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych 

oraz wydatków na publiczne 
kampanie edukacyjne. ODZYSK ŁĄCZNYRECYKLING ŁĄCZNY

56%
Wymagany 
recykling 
łączny

61%
Wymagany 
odzysk 
łączny

Poziom wydatków na publiczne 
kampanie edukacyjne 

w 2021 roku 
(wymagany poziom 5%)

WYMAGANE I OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU Z PODZIAŁEM NA GRUPY ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W 2021 ROKU*

TWORZYWA SZTUCZNE STALALUMINIUM PAPIER I TEKTURA SZKŁO DREWNO

WWW.EKOCYKL.ORG
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LEGENDA: POZIOM RECYKLINGU        WYMAGANY       OSIĄGNIĘTY

https://ekocykl.org/

