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Jeśli nie zsyp, to co?
Rozwiązania problemu zanieczyszczenia
naszej planety, miejskie, architektoniczne
i z dziedziny designu

Wystawa online jest inspirowana
reportażem Jacka Szczepanka „Zsyp”—
zdobywcą I miejsca w konkursie na
reportaż radiowy o architekturze
współczesnej Warszawy i jej twórcach,
Słysz… Architekturę!

https://beczmiana.pl/slysz_2020/
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Posłuchaj nagrodzonego reportażu:

Jak jest. Jaki nie jest. Jak powinno być

Nadchodzi niebezpieczeństwo przygniecenia nas przez niemal dosłowną
lawinę śmieci. Zwłaszcza w obecnym czasie, w dobie panującej pandemii
możemy mówić o niebezpieczeństwie zasypania nas tonami produktów
jednorazowych i odpadów będących wynikiem przeciwdziałania zachorowaniom: maseczkami, rękawiczkami, opakowaniami po jedzeniu na wynos.
Zaopatrując się w nowe egzemplarze, szybko przywykliśmy do tego typu
tymczasowych rozwiązań. Nikogo już nie dziwi widok leżących wszędzie
błękitno-białych skrawków materiału – naturalnie wtapiają się w nasz
krajobraz. W czasie postępującej degradacji naszego środowiska oraz zmian
społeczno-ekonomicznych zmienia się nasza tolerancja na ich obecność.
Prognozy, symulacje naukowe i scenariusze klimatyczne dotyczące przyszłości przewidują, że do 2050 roku będziemy generować 3,4 miliarda ton
odpadów rocznie, co wskazuje na drastyczny wzrost w porównaniu
z obecnymi 2 miliardami ton¹. Wyrzucamy ogromne ilości rzeczy.
Wszystkie decyzje konsumpcyjne wpływają na środowisko wokół nas.
Największe nagromadzenie plastiku oceanicznego na świecie, znane pod
nazwą Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, ma powierzchnię 1,6 miliona
kilometrów kwadratowych, jest to obszar dwukrotnie większy od Teksasu
i trzykrotnie większy od Francji².
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1. Raport What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste
Management to 2050, World Bank Group, Open Knowledge Depository, [online], https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317, [dostęp: 10.11.2020].
2. Raport Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly
accumulating plastic, Nature, Scientific Reports, [online], https://doi.
org/10.1038/s41598-018-22939-w, [dostęp: 10.11.2020].
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Fotograf Yao Lu uwiecznił w swoich pracach chińskie krajobrazy. Jednak
spójrz jeszcze raz, a zdasz sobie sprawę, że nie są tym, czym się wydają.
Krajobrazy przedstawione przez Lu są w całości stworzone przez człowieka. Kształty przypominające orientalne malowidła wodospadów, klifów
i gór to w rzeczywistości wysypiska porzuconego gruzu, owiniętego zieloną siatką używaną do zapobiegania wydmuchiwaniu kurzu z placów budowy. To skażone krajobrazy współczesnych Chin. W New Landscapes artysta
chce pokazać, jak postępująca urbanizacja jego rodzinnego kraju wpływa
na naturalny krajobraz i zdrowie środowiska.
Patrzymy w gwiazdy i zastanawiamy się, czy – a raczej kiedy – ludzkość
będzie zmuszona do poszukiwania nowych miejsc potencjalnej kolonizacji
(patrz kolonizacja Marsa). Ale w tej kwestii może nas spotkać spore rozczarowanie, bo nasze odpady, pozostałości cywilizacyjne, nie wpisują się
wyłącznie w otaczający nas na co dzień krajobraz, nie tylko dryfują po oceanach, ale są także w kosmosie. Kosmiczne śmieci to obiekty wytworzone
przez człowieka, które mimo że nie wykonują już zaplanowanych dla nich
zadań, to pozostają nadal na orbicie okołoziemskiej.

Bezmyślne wyrzucanie to tylko odcinanie się od problemów, z którymi
musimy w końcu się zmierzyć. To, czego się pozbędziemy, nie zniknie,
w najlepszym wypadku powędruje na wysypisko i tam już pozostanie
nawet przez następnych kilkaset lat³.
Należy jednak pamiętać, że składowanie odpadów to jedno z najbardziej
archaicznych działań. Nie zapominajmy także, że śmieciem naszej
cywilizacji jest też dwutlenek węgla dostający się do atmosfery, jest nim
także zanieczyszczenie zapachem, zanieczyszczenie dźwiękiem, a nawet
zanieczyszczenie sztucznym światłem. Nasz wpływ na otoczenie jest
bardzo wyraźny. Wielu dizajnerów i architektów podejmuje się tworzenia
w myśl projektowania zrównoważonego. Jednak samo odpowiedzialne projektowanie nie rozwiąże wszystkich problemów. W tym procesie potrzebny
jest również wyedukowany odbiorca. Każdy z nas musi być w stanie
kontrolować społeczno-ekonomiczne konsekwencje swojej działalności,
a także wykorzystać ich potencjał. Poniższa prezentacja zawiera projekty,
które poruszają społecznie ważne tematy. Tematy, które zainspirują nas do
refleksji, uruchomią wyobraźnię, przemyślenia nie tylko na temat samych
odpadów, ale też tego, jaka czeka nas przyszłość.
Emilia Synowiecki

3. W Polsce tylko 18% stanowią odpady objęte recyklingiem.
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Autorkami wystawy są:

Julia Wrzosek — związana z Fundacją Bęc Zmiana od 2018 roku, ukończyła z wyróżnieniem kierunek School of Ideas – Zarządzanie Innowacjami na uniwersytecie SWPS.
Interesuje ją wszystko, co miejskie i z miastem związane, nawet śmieci.
Emilia Synowiecki — projektantka / futures thinker. Z wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego projektantka produktu. Stopień magistra uzyskała na Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku wzornictwo (ang. design).
Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia oraz
czterokrotna stypendystka rektora macierzystej uczelni dla najlepszych studentów.
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci ciążyła jej na sumieniu i po ponad 2 latach pracy jako
projektantka butelek PET postanowiła zmienić swoją ścieżkę zawodową i nie przyczyniać
się do zanieczyszczenia Ziemi plastikiem. Obecnie projektuje produkty cyfrowe,
zorientowane na człowieka. Hobbistycznie zajmuje się foresightingiem (prognozowaniem
zmian). Chciałaby przeżyć american dream, mieszkając w wiktoriańskim domu…
przyczepa też może być.
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Zarządzaj
Inicjatywy miejskie

Save Food — jak Brazylia minimalizuje produkcję śmieci
Gdzie — Sao Paulo, Brazylia

Projekt mający na celu minimalizację ilości odpadów
płynących z przemysłu żywieniowego. Lokalnie tworzone są
sieci pomocowe, dostawcy przekazują jedzenie „nieatrakcyjne komercyjnie” do centrów lokalnych, skąd mieszkańcy mogą
je odbierać. Program przyczynił się do znacznego ograniczenia
produkcji odpadów oraz stworzenia inicjatyw wspierających
najbardziej potrzebujących.

info:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2016-07/brazil-wastes-40-tons-food-day
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Zarządzanie odpadami w duchu circular economy
Gdzie — Madryt, Hiszpania

Urząd miasta przedstawił strategię ograniczania produkcji odpadów i zaangażowania mieszkańców w cały proces.
Zarządzanie odpadami w Madrycie ma być oparte na zasadzie
circular economy. Dzięki zwiększaniu świadomości mieszkańców
oraz ograniczeniu udziału termicznego przekształcania odpadów
miasto ma wyeliminować tę technikę utylizacji do 2025 roku.
Dodatkowo miasto dąży do przekształcenia gospodarki
odpadami zgodnie z modelem zamkniętym, z maksymalnym wykorzystaniem wtórnym recyklingowanych surowców.

info:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/madryt-ma-pomysl-na-circular-economy-5019.html
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Śledź swoje śmieci
Odpady a technologia

Senseable — gdzie wędrują śmieci
Gdzie — Seattle, USA

Projekt mający na celu przybliżenie ludziom tego, co dzieje się ze
śmieciami po ich wyrzuceniu. Jego autorzy stworzyli technologię,
dzięki której dalsze ruchy odpadów są śledzone na bieżąco,
a informacje o nich można uzyskać w instytucjach publicznych.
Wiele mówi się o łańcuchu dostaw (supply-chain), o jego plusach
i minusach. Publicznej dyskusji rzadziej poddaje się temat
removal-chain, co skutkuje niską społeczną świadomością na temat dalszych etapów obiegu śmieci.

info:
http://senseable.mit.edu/trashtrack/how-it-works.php?id=3
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Technologia pomaga utrzymać czystość w mieście
Gdzie — Helsinki, Finlandia

Strona i aplikacja zachęcająca mieszkańców, turystów
i przedsiębiorców do dokonywania bardziej świadomych
ekologicznie wyborów na co dzień. Aplikacja ma na celu
przypominać o konsekwencjach codziennych działań dla
stanu środowiska i rozwoju miasta.

info:
https://www.dezeen.com/2019/08/14/helsinki-think-sustainably-app/
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Czystość w przestrzeni publicznej dzięki aplikacji
Gdzie — Białystok, Polska

Aplikacja dla mieszkańców, mająca na celu podniesienie
społecznej współodpowiedzialności za czystość w przestrzeni
publicznej. Aplikacja jest również platformą komunikacji między
mieszkańcami a urzędnikami z Biura Zarządzania Systemem
Gospodarki Odpadami, gdzie zgłoszenia są analizowane
na bieżąco.

info:
https://www.eco-miasto.pl/aplikacja-pomaga-utrzymac-porzadek-w-miescie/
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Projektuj
Architektura i miejski dizajn

Jak architektura może pomóc w zarządzaniu odpadami?
Gdzie — Roskilde, Dania

Projekt innowacyjnej spalarni śmieci, jednocześnie pełniącej
funkcję elektrowni ciepła. Budynek o ciekawej formie
architektonicznej wpisuje się w krajobraz duńskich nizin,
a także nawiązuje do przemysłowej historii okolicy.

info:
https://www.vice.com/en/article/3d5b33/a-beautiful-waste-to-energy-plant-glows-in-denmark
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Projektowanie przestrzeni publicznej a śmieci
Gdzie — Kopenhaga, Dania

Projekt publicznego centrum recyklingu opracowany przez Bjarke
Ingels Group. Zupełnie nowy koncept zakładający wykorzystanie
przestrzeni publicznej jako odpowiednio zaprojektowanego składowiska śmieci, ułatwiającego ich segregację i przechowywanie.

info:
https://www.designboom.com/architecture/bjarke-ingels-group-big-sydhavns-recycling-center-copenhagen-02-24-2015/
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Miejskie kolektory ciepła – jak to robią w Norwegii
Gdzie — Oslo, Norwegia

Pomysłodawcami tego rozwiązania są biuro projektowe
Public Works oraz Oslo School of Architecture. Ciepło wytwarzane
przez kolektory służy do podgrzewania ławek ustawionych
w przestrzeni publicznej. Projekt miejskich kolektorów ciepła
zasilanych odpadami ma wskazać nowe kierunki w projektowaniu
i poszukiwaniu nowych sposobów na ponowne wykorzystanie
materiałów dawniej uznawanych za śmieci.

info:
https://www.dezeen.com/2019/10/01/public-works-power-plants-waste-to-energy-oslo-triennale/
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Mała architektura z odzysku
Gdzie — Saloniki, Grecja

Projekt mebli miejskich wykonanych z plastiku pochodzącego
z recyklingu. Idea małej architektury wytworzonej z odpadów
stawia na partycypację mieszkańców, którzy przynoszą własne
plastikowe śmieci, które następnie są przetwarzane za pomocą
drukarki 3D w gotowy produkt.

info:
https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/saloniki-testuja-miejskie-meble-z-odpadow_9783.html
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Sąsiedzka współpraca w segregacji odpadów
Gdzie — Billund, Dania

Lokalna inicjatywa polegająca na budowaniu miejskich
magazynów ułatwiających segregację i składowanie śmieci.
Projekt takiej oddolnej działalności sąsiedzkiej sprzyja zwiększaniu
społecznej świadomości dotyczącej obiegu śmieci.

info:
https://goexplorer.org/citizens-team-up-to-reduce-waste-in-the-community/
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Buduj
Redefinicja miejskiego życia:
nowatorskie podejście do
projektowania miast

Ekologiczny kwartał mieszkalny
Gdzie — Barcelona, Hiszpania

Projekt ekologicznej dzielnicy w Barcelonie, której mieszkańcy
mają maksymalnie ograniczyć produkcję odpadów dzięki
przemyślanym rozwiązaniom ułatwiającym przetwarzanie
śmieci. Głównym założeniem projektantów było stworzenie
przestrzeni rozwijającej się w sposób zrównoważony,
wykorzystującej własne zasoby.

info:
https://estudioherreros.com/en/project/ecological-district/
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Innowacyjne budownictwo mieszkaniowe
Gdzie — Jaworzno, Polska
Projekt innowacyjnego kwartału mieszkalnego na terenie
starej cementowni w Jaworznie. Głównym założeniem projektantów
było stworzenie kompleksu ze zrównoważoną gospodarką
odpadami, który pozyskuje energię ze źródeł naturalnych
i dysponuje dużą ilością przestrzeni zielonych.

info:
https://architektura.muratorplus.pl/projekty/silo-nowe-ekomiasteczko-w-jaworznie_9811.html
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Przyszłość projektowania miast — elastyczność
Gdzie — Holandia

Projekt najinteligentniejszej dzielnicy świata.
„Główną cechą projektu jest całkowicie elastyczny plan
urbanistyczny, który będzie ewoluował zgodnie z potrzebami
mieszkańców. To jedynie rama dla przyszłego rozwoju, a nie
sztywny schemat, ale równocześnie też element pobudzający
użytkowników i ich innowacyjność. Kluczowe założenia projektowej
koncepcji UNStudio to: gospodarka o obiegu zamkniętym,
partycypacja, społeczna spójność, bezpieczeństwo, zdrowie,
dane, nowe technologie w dziedzinie transportu oraz niezależne
systemy pozyskiwania energii”.

info:
https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/najinteligentniejsza-dzielnica-swiata_9594.html

26

5.

27

Uprawiaj
Miasta-ogrody, ogrody
w miastach w XXI w.

Poprzemysłowe tereny parkowe
Gdzie — Tel Awiw, Izrael

Obszar poprzemysłowy, dawne składowisko śmieci przeprojektowane na ogólnodostępny park. W bliskim położeniu względem
centrum miasta, pełni rolę „zielonej oazy”, odgrywa ważną rolę
w procesie retencji wody.

info:
https://www.latzundpartner.de/en/projekte/postindustrielle-landschaften/hiriya-tel-aviv-il/
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Miejskie ogrody i parki publiczne na dawnych składowiskach
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Gdzie — Medellin, Kolumbia

Publiczny projekt przekształcenia dawnych składowisk śmieci
w publiczne parki i dostępne miejskie ogrody uprawne. Głównymi
założeniami były: rewitalizacja najbiedniejszych obszarów miasta
i aktywizacja lokalnych społeczności, a także wzmocnienie relacji
sąsiedzkich.

info:
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/basureros-transformados-en-jardines-publicos-medellin-colombia

Mobilne parki miejskie z recyklingu
Gdzie — Rotterdam, Holandia

Prototyp mobilnych parków miejskich unoszących się na wodzie.
Do ich budowy wykorzystano plastik odzyskany z recyklingu.
Projekt ma na celu nie tylko wykorzystanie nadmiaru plastiku,
ale także stworzenie miejskich wysp dzikiej przyrody.

info:
https://inhabitat.com/this-floating-park-in-rotterdam-is-made-from-recycled-plastic-waste/
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Sprzątaj

Darmowe rejsy
Gdzie — Europa

GreenKayak działa na rzecz zmniejszenia ilości śmieci
unoszących się na wodach przybrzeżnych. Pomysł jest prosty –
otrzymujesz darmową wycieczkę kajakiem w zamian za zbieranie
śmieci podczas podróży oraz udostępnienie akcji w mediach
społecznościowych.

info:
https://www.greenkayak.org/
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Opłata w postaci sprzątania
Gdzie — Amsterdam, Holandia

Plastic Whale oferuje wycieczki łódką z przewodnikiem po
malowniczych kanałach Amsterdamu i porcie w Rotterdamie za
darmo. Warunkiem jest, żeby podczas podróży goście wyławiali
z wody plastikowe śmieci.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/you-can-fish-plastic-from-amsterdams-canals-on-this-eco-boat-tour
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Policja śmieciowa
Gdzie — Swansea, Wielka Brytania

W Swansea, drugim co do wielkości mieście w Walii, wprowadzono
kontrolę worków ze śmieciami, aby sprawdzić, czy ich zawartość nie
nadaje się do recyklingu. Akcja jest wynikiem przeprowadzonego
badania, które wykazało, że około połowa odpadków, może zostać
poddana recyklingowi. W ramach nowego programu osoby, które
wkładają papier, tekturę, puszki, puszki, szkło, plastikowe pojemniki
lub żywność do ogólnych odpadów, dostają ostrzeżenie, a następnie
karę grzywny w wysokości 130 USD.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/in-wales-rubbish-police-shake-down-garbage-bags-for-recyclables/
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Roboty na ratunek
Gdzie — Europa

WasteShark pomoże nam walczyć ze śmieciami, które wpływają do
portu, chwytając je, zanim przypływ wyniesie je w morze.
Autonomiczny robot morski został wypuszczony w porcie w Devon,
aby usunąć z niego plastikowe odpady. Jest w stanie „połknąć” do 60
kg śmieci podczas jednej podróży. WasteShark został zaproponowany
jako sposób na oczyszczenie wód przybrzeżnych w najważniejszych
strefach morskich kraju. Twórcy, wzorując swój dron na największej
na świecie rybie, rekinie wielorybim, twierdzą, że nie emituje on zanieczyszczeń i nie stanowi zagrożenia dla lokalnej przyrody.

info:
https://www.independent.co.uk/environment/robot-shark-plastic-pollution-wasteshark-wwf-devon-ilfracombe-a8805681.html
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Bakterie porządkują świat
Ideonella sakaiensis to gatunek bakterii, która jest w stanie
metabolizować tworzywo sztuczne powszechnie znane jako PET.
Została odkryta przez japońskich naukowców z Politechniki
w Kioto i Uniwersytetu Keiō. Poznanymi wcześniej organizmami,
u których stwierdzono zdolność do biodegradacji PET, są między
innymi grzyby Fusarium solani, Aspergillus oryzae, Thermomyces
insolens, Thermomyces lanuginosus i bakterie Pseudomonas mendocina i Thermobifida fusca.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/could-plastic-eating-bacteria-be-the-solution-to-the-worlds-garbage-problem
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Utylizacyjne bakterie
Gdzie — Polska

Bakterie anammox mogą utylizować każdy rodzaj odpadów w
biologicznych oczyszczalniach ścieków. Należy jednak je do tego
odpowiednio przystosować. Najdogodniejsza temperatura dla wzrostu
tych bakterii to ok. 30°C, a ścieki, które docierają do polskich oczyszczalni, nie mają tak wysokiej temperatury. W Politechnice Śląskiej
mgr inż. Mariusz Tomaszewski prowadzi badania skupione właśnie na
możliwości obniżenia temperatury procesu anammox z jak
najmniejszym uszczerbkiem na jego efektywności.

info:
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,29521,tanio-i-efektywnie-bakterie-w-walce-o-czysta-wode.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30769%2Cnanowsparcie-dla-mikroorganizmow-oczyszczajacych-scieki.html
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Nie wyrzucaj

Likwidacja napisu „Najlepiej spożyć przed…”
Unia Europejska wpadła na pomysł, żeby zlikwidować na produktach
napis „Najlepiej spożyć przed…”, czyli tak zwaną datę minimalnej
trwałości. To termin, do którego producent gwarantuje najwyższą
jakość produktu. Po jego przekroczeniu spożycie nadal jest
bezpieczne, jednak produkt może zmienić konsystencję, smak,
zapach lub barwę. Pomysł miał zapobiec przedwczesnemu
wyrzucaniu żywności, nie został jednak wprowadzony w życie.

info:
natemat.pl/103199,napisowi-najlepiej-spozyc-do-minal-termin-waznosci-unia-europejska-chce-go-zlikwidowac
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Jadłodzielnie
Gdzie — Polska

Są to miejsca służące do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy
użytkownikami w ramach foodsharingu. Zazwyczaj jest to szafka lub
lodówka na produkty spożywcze, które chcemy przekazać dalej. Każdy może zostawić tam jedzenie, którego nie jest w stanie wykorzystać,
aby mogli skorzystać z niego inni. Jak sama pomysłodawczyni Karolina
Hansen podkreśla: celem samym w sobie nie jest pomoc najuboższym,
ale walka z marnowaniem jedzenia. Jadłodzielnie są dla wszystkich zainteresowanych, zarówno biznesmenów w drodze do pracy, studentów, osób starszych, jak i tych najbardziej potrzebujących.

info:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vpCSdHuflmBIw4WWV3VFCQ4L2sU&ll=51.81707170821971%2C17.788
496699999996&z=6&fbclid=IwAR3o1wUWSivMKjFMhmQSucBnXf0HBvjOHNHOlTkyc06EmJburcSL26xw_1E
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WeFood
Gdzie — Kopenhaga, Dania

W Danii, w Kopenhadze popularność zyskał sklep WeFood,
w którym sprzedaje się po obniżonych cenach przeterminowane
produkty, które już nie mogą być sprzedawane przez zwykłe
sklepy, a są ciągle zdatne do spożycia.

info:
https://www.danchurchaid.org/join-us/wefood
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Zakaz wyrzucania jedzenia przez restauracje
Gdzie — Austin, Stany Zjednoczone

Restauracje w Austin nie mogą już wyrzucać jedzenia. Nowe prawo
wymaga, aby restauracje kompostowały resztki żywności lub
oddawały je w ramach miejskiego uniwersalnego rozporządzenia
o recyklingu, które ma na celu uczynienie miasta bardziej
zrównoważonym.
Rozporządzenie nie dotyczy wyłącznie żywności i resztek jedzenia,
ale obejmuje również brudny lub zużyty papier, taki jak karton,
ręczniki papierowe i serwetki, a także kwiaty i ozdoby krajobrazowe
(z restauracji i ogrodów). Osoby, które nie przestrzegają zasad,
zostaną ukarane grzywną w wysokości od 100 do 2000 USD.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/the-ocean-cleanup-heads-to-the-great-pacific-garbage-patch
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Na ratunek wciąż świeżym produktom
Gdzie — Wielka Brytania

FareShare to organizacja z Wielkiej Brytanii, która ratuje
żywność przed wyrzuceniem. Są to głównie nadwyżki żywności
z supermarketów – produkty dobre do spożycia, ale niesprzedane
z powodów takich jak nadmierne zamówienie lub nieprawidłowe
etykietowanie. Następnie organizacja dystrybuuje produkty
spożywcze za pomocą swoich partnerów do prawie 11 000 grup
charytatywnychi potrzebujących społeczności, które mogą
z nich skorzystać.

info:
https://fareshare.org.uk/
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TooGoodToGo
Aplikacja mobilna pomagająca w walce z wyrzucaniem
i marnowaniem jedzenia. Łączy właścicieli restauracji i sklepów
z konsumentami, którzy mogą taniej nabyć niesprzedane, lecz
wciąż zdatne do spożycia produkty. Sprzedawcy nie ponoszą
strat, a klienci mogą spróbować wielu różnych produktów.
Przeważnie cena takiego zestawu jest obniżona o 70%.
W paczce znajdują się produkty, które szybko tracą świeżość,
jak np. pieczywo, ale nigdy nie wiadomo, co konkretnie
się w niej pojawi.

info:
https://toogoodtogo.pl/pl

44

Foodsi
Kolejny przykład aplikacji mobilnej pomagającej w walce
z wyrzucaniem i marnowaniem jedzenia, alternatywa dla
TooGoodToGo. Łączy głównie restauratorów z konsumentami
poszukującymi posiłków o znacznie obniżonej cenie
(co najmniej o 50%).

info:
https://www.foodsi.pl/
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OLIO
Aplikacja do dzielenia się jedzeniem, a także
różnymi innymi niepotrzebnymi rzeczami.
Rozwiązanie to ułatwia komunikację między
użytkownikami, bez dodatkowych pośredników.

info:
https://makeitabetterplace.eu/2017/08/olio-rewolucyjna-aplikacja/

46

ShareFood43
Polska aplikacja mobilna umożliwiająca dzielenie
się jedzeniem z innymi. Dodatkową funkcją jest
możliwość składania zapytania o produkty,
których się aktualnie potrzebuje.

info:
https://sharefood43.com/
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Naprawiaj

Naprawiać, nie kupować
Idealnym przykładem idei naprawiania jest rosnąca
popularność japońskiej sztuki naprawiania kintsugi.
W internecie można zakupić gotowe zestawy, specjalnie
przeznaczone do dokonywania napraw (np. rozbitej porcelany)
we własnym zakresie, dzięki czemu można stworzyć
wyjątkowy i mający ciekawą historię obiekt użytkowy.

info:
http://humade.nl/products/new-kintsugi-1

49

Repair Cafe
Gdzie — Polska

Coraz prężniej działają kafejki, w których można naprawić
zniszczone przedmioty. Raz w miesiącu spotykają się w nich
fachowcy-wolontariusze i osoby, które chcą skorzystać z ich pomocy.
Na miejscu można użyć dostępnego sprzętu, zreperować coś
samemu lub wziąć udział w warsztatach. Naprawia się przede
wszystkim domowe urządzenia elektryczne i mechaniczne,
komputery, rowery oraz odzież. Celem naprawczych punktów
spotkań jest zmniejszenie ilości odpadów, wymiana wiedzy,
podtrzymanie umiejętności manualno-naprawczych
i wzmocnienie więzi społecznych.

info:
https://www.eco-miasto.pl/napraw-zamiast-wyrzucac-czyli-repair-cafe-w-polsce/
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Sklepy odkupują, naprawiają i na nowo sprzedają
Gdzie — Eskilstuna, Szwecja

IKEA otwiera swój pierwszy sklep z używanymi rzeczami
w Eskilstunie w Szwecji. Będzie odkupować od swoich klientów
używane meble, przeprowadzać renowacjęi ponownie je
sprzedawać. W zamian klienci dostaną bezterminowe bony.
Meble, które nie znajdą nowych nabywców, zostaną poddane
recyklingowi lub przekazane na cele charytatywne.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/ikea-opens-pilot-second-hand-store-sweden-circular-economy
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ikea-odkupuje-uzywane-meble/hhkrd9c

51

Tytuł
Gdzie —

Urząd miasta przedstawił strategię ograniczania produkcji odpadów i zaangażowania mieszkańców w cały proces.
Zarządzanie odpadami w Madrycie ma być oparte na zasadzie
circular economy. Dzięki zwiększaniu świadomości mieszkańców
oraz ograniczeniu udziału termicznego przekształcania odpadów
miasto ma wyeliminować tę technikę utylizacji do 2025 roku.
Dodatkowo miasto dąży do przekształcenia gospodarki
odpadami zgodnie z modelem zamkniętym, z maksymalnym wykorzystaniem wtórnym recyklingowanych surowców.

info:
link
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Nie kupuj

Przywileje na drogach dla pojazdów z większą liczbą
pasażerów
Gdzie — Stany Zjednoczone, Kanada

Na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych na wielu trasach
wyznaczono specjalne pasy ruchu dla pojazdów z pasażerami
(pas HOV), przeznaczone wyłącznie dla pojazdów przewożących
oprócz kierowcy co najmniej jednego pasażera, a często co
najmniej dwóch pasażerów. Oznakowane są symbolami w kształcie kwadratu o jednej przekątnej równoległej, a drugiej
prostopadłej do osi pasa. Rozwiązanie tworzone w celu
redukcji ruchu ulicznego dodatkowo zachęca kierowców
do współdzielenia jazdy z innymi, np. poprzez podwożenie
się nawzajem do pracy.
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Uwaga, śmieciarka jedzie i Perły z Odzysku
Gdzie — Polska

Na Facebooku kilka lat temu powstała grupa pod nazwą
„Uwaga, śmieciarka jedzie”, której członkowie dzielą się
fotografiamii lokalizacjami wyrzucanych na śmietnik
przedmiotówi elementów wyposażenia wnętrz. Najczęściej są
to peerelowskie meble znanych polskich dizajnerów. Może ich
spadkobierca nie wie, co odziedziczył, i woli wstawić
do mieszkania proste i nowe meble z Ikei.

info:
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/uwaga-smieciarka-jedzie-grupa-pasjonatow-na-facebooku-ktorzy-ratuja-meble/hj3t9ln
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Z własnym kubkiem
Gdzie — Polska

Co roku na całym świecie zużywa się miliardy jednorazowych
kubków. Z każdą kawą czy herbatą zakupioną w jednorazowym
opakowaniu rośnie góra odpadów trudnych do poddania recyklingowi. Projekt Z własnym kubkiem – inicjatywa Polskiego
Stowarzyszenia Zero Waste Polska – jest zachętą do troszczenia
się o środowisko. Jeśli przyjdziemy do kawiarni ze swoim kubkiem
termicznym, dostaniemy 10% zniżki na dowolny napój.

info:
http://zero-waste.pl/z-wlasnym-kubkiem/
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Maszyna vendingowa do nalewania płynów
Gdzie — Polska

Cosmetomat to ekologiczna maszyna wydająca środki czystości
prosto do przyniesionych przez nas wielorazowych pojemników.
Innym przykładem podobnego urządzenia jest maszyna powstała
w ramach współpracy sieci Carrefour z marką kosmetyczną Yope
oraz startupem Swapp! Klienci marketu mogą napełniać butelki
wielokrotnego użytku kosmetykami Yope.

info:
https://cosmetomat.pl/
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Nie kupuj – wypożyczaj
W myśl „nie kupuj – wypożyczaj” powstały liczne platformy do
wypożyczania wszystkich potrzebnych przedmiotów, np. narzędzi. W ten sposób tworzona jest społeczność wymiany towarów
za symboliczną opłatą. Nie trzeba dokonywać zakupu kolejnego
przedmiotu, który po jednym użyciu zostanie rzucony w kąt.
Potrzebujesz? Wypożyczasz!

info:
https://tooltribe.com/
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Uwspólnienie samochodów (car sharing)
W myśl „nie kupuj – wypożyczaj” powstał system wspólnego
użytkowania samochodów. Tak zwane auto na minuty udostępniane jest za opłatą użytkownikom przez operatorów floty
pojazdów, którymi są różne przedsiębiorstwa, agencje publiczne,
spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych.
Przykłady: Panek, Traficar, MiiMove.
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Przetwarzaj

Składanie samochodów z różnych części
Turtle car to samochód montowany w Afryce, w Suame
Magazine. Mówi się, że Suame Magazine jest największą
dzielnicą samochodową na świecie i największym afrykańskim
klastrem przemysłowym. Do tego miejsca trafia wiele używanych
samochodów z krajów europejskich, które dostają drugie życie.
Dla inicjatorów projektu, artystki wizualnej Melle Smets i badacza
Joosta van Onny, przedsięwzięcie to było ostateczną manifestacją
nieformalnej gospodarki, w której żyje i pracuje większość światowej populacji. Chcieli dowiedzieć się więcej o alternatywnych
sposobach kształtowania gospodarki oraz o tym, jak ludzie
organizują swoje życie bez ochrony rządu lub formalnych zasad.

info:
http://www.mellesmets.nl/Turtle-1-The-car-from-Africa-1
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The New Raw Second Nature
Grupa projektowa The New Raw wyławia z dna morza sieci
rybackie, a następnie przy użyciu druku 3D nadaje im nową,
użytkową formę. Projekt jest odpowiedzią na narastający problem
skażenia wody przeróżnymi plastikowymi odpadami, poprzez
tworzenie wyobrażenia ekosystemu i wprowadzanie zmianw
społeczeństwie. Dzięki wykorzystaniu technologicznych
i kulturowych innowacji zanieczyszczający morza i oceany
plastik staje się surowcem nowej ekonomii.

info:
https://thenewraw.org/Second-nature-Seashells
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Simon Kern Beleaf
Krzesło Beleaf składa się z biodegradowalnego siedziska oraz
trwałej stalowej ramy. Siedzisko zostało zrobione ze sprasowanych liści klonu utwardzonych biożywicą. Klonowe liście są
wyjątkowo trwałe i nie rozpadają się nawet po kilku miesiącach
składowania. Projektant proponuje nie tylko alternatywny
materiał, ale przede wszystkim sposób na zagospodarowanie liści,
które po krótkim czasie tracą swój urok i zaśmiecają miasta.

info:
http://simonkern.sk/object/beleaf-chair-16.html
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Yoav Avinoam, Gil Sheffi / Producks Shavings
Wióry są najczęściej niezagospodarowanym odpadem
w warsztatach stolarskich i fabrykach zajmujących się
obróbką drewna. Projektant stołków Shavings wykorzystuje
wióry jako główny budulec siedziska, poprzez pomieszanie
ich z żywicą i sprasowanie w formie, w której wcześniej
umieszcza trzy drewniane nogi.

info:
https://www.designboom.com/design/shavings-stool-by-yoav-avinoam/
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#Reuse4Earth
Kawiarniana sieciówka Starbucks rusza z ekologiczną akcją
#Reuse4Earth i rozdaje kawowe fusy za darmo. W lokalach
stanęły wiklinowe kosze, z których można wziąć opakowania
z fusami po kawie i wykorzystać je na przykład jako nawóz
dla roślin czy jako peeling lub maseczkę do włosów.

info:
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,25609124,starbucks-rusza-z-ekologiczna-akcja-reuse4earth-i-rozdaje-kawowe.html
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Paliwo przyszłości — stałe paliwo odpadowe
Rząd federalny ogłosił, że udzieli australijskiej firmie
recyklingowej ResourceCo pożyczki w wysokości 30 milionów
dolarów australijskich na budowę zakładów przetwarzania
odpadów na paliwo, produkujących tzw. stałe paliwo odpadowe.

info:
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/heres-why-we-should-be-turning-our-rubbish-into-fuel
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Nanoceluloza
Nanoceluloza powstaje z włókien celulozy, którą z kolei wytwarza się
z pozostałości po produkcji papieru (tzw. pulpy drewnianej). Włókna
te pozyskiwane są również z odpadów w uprawach rolnych oraz ze
źródeł odnawialnych.
Japońska firma NCV zaproponowała, aby nanocelulozę wykorzystywać do produkcji nadwozi samochodów. Ten odpadowy materiał jest
o 80% lżejszy od stali, a przy tym pięciokrotnie bardziej wytrzymały,
dlatego też powinien doskonale sprawdzić się jako materiał
konstrukcyjny w branży motoryzacyjnej. NCV - Nanocellulose
Vehicle jest pierwszym samochodem wykonanym z nanocelulozy.
Ten ekologiczny pojazd nadaje się do pełnego recyklingu.

info:
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25376743,powstal-samochod-z-nanocelulozy-materialu-znacznie-wytrzymalszego.html
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Nienke Hoogvliet Re-Sea Me
Siedzisko stołka zostało zrobione z wygarbowanej rybiej skóry,
będącej niezagospodarowanym odpadem w przetwórstwie rybnym.
Projektantka użyła skór łososia, ale można użyć skóry prawie każdego rodzaju ryb. Nienke odkryła sposób na garbowanie skór bez użycia chemikaliów. Używając starej techniki, która wymaga dużo pracy
fizycznej, stworzyła mocny, trwały i piękny materiał, którego można
używać jak zwykłej skóry. Materiał jest wytrzymały, ekologiczny,
a dzięki różnokolorowej strukturze przyciąga wizualnie. Chociaż
proces garbowania był tym razem wykonywany ręcznie, autorka
uważa, że ma on potencjał do produkcji również na większą skalę.

info:
https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/re-seame-stool/
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Tobias Trübenbacher Inner Values
Projekt siedzisk jest efektem badania wnętrzności zwierzęcych,
które są wyrzucane w procesie przetwórstwa mięsa.
Autor poszukiwał technik garbarskich pozwalających zachować
naturalne cechy tych materiałów i po wstępnych eksperymentach
wybrał wołowe jelita oraz wieprzowe pęcherze. Po odpowiednim
przygotowaniu materiałów użył ich jako jako wypełnienia
do stalowej konstrukcji mebla.

info:
http://tobiastruebenbacher.com/ux-portfolio/inner_values/
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Adital Ela Criaterra
Stołek jest wykonany ze sprasowanej z włóknami roślinnymi gleby.
Tworzywo to powstało w efekcie długotrwałych poszukiwań
materiałowych oraz studiowania starożytnych technik budowlanych
na Bliskim Wschodzie. Projektantka eksperymentowała z odpadami
budowlanymi i rolniczymi, wykorzystując przy tym współczesną
wiedzę naukową i badania laboratoryjne. Powstały materiał ma
trwałość zbliżoną do betonu, lecz jego negatywny wpływ na środowisko jest dwudziestokrotnie mniejszy. Innowacyjne i ekologiczne
tworzywo może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia,
urzeczywistniając ideę gospodarki działającej w obiegu zamkniętym.

info:
https://www.dobrzemieszkaj.pl/dobry_design/forum_dobrego_designu/245/
adital_ela_projektowanie_to_odpowiedzialnosc_za_swiat,117841.html
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Skóra z Rotterdamu
Nowy, przyjazny dla środowiska proces, który przekształca resztki
owoców i warzyw w trwały materiał przypominający skórę. Pomysł
ten narodził się, gdy jego twórcy odwiedzili największy targ na świeżym powietrzu w Holandii i odkryli, że marnuje się 3500 kg żywności.
Materiał ten może znaleźć zastosowanie między innymi do wyrobu
torebek, tapicerowania mebli oraz projektowania odzieży.

info:
https://fruitleather.nl/
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Arqlite Plastikowy żwir
Technologia, która przetwarza opakowania żywności i folie
z tworzyw sztucznych na żwir, na potrzeby branży budowlanej oraz
architektury krajobrazu. Nowy, opatentowany proces różni się od
tradycyjnych systemów recyklingu, ponieważ jest tani, a także
umożliwia ponowne wykorzystanie wszelkiego rodzaju tworzyw
sztucznych, nawet tych, które są dziś uważane za nienadające się
do recyklingu.

info:
https://www.arqlite.com/
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PrimaLoft i tzw. sztuczny puch
Tworzywo z włókien syntetycznych stosowane do izolacji odzieży
wierzchniej, śpiworów i warstw pośrednich, wykonane w 100%
z materiałów biodegradowalnychi pochodzących w 100%
z recyklingu. Materiał został zaprojektowany tak, aby wytrzymał
wieloletnie użytkowanie, dzięki czemu wydłuża cykl życia
produktu, jednocześnie zapewniając użytkownikowi wentylację
oraz swobodęi komfort. Zamiast wyrzucać, można go potem
poddać recyklingowi chemicznemu i tym samym umożliwić
mu ciągłą żywotność.

info:
https://www.truerider.eu/blog/true-rider-blog/primaloft-czyli-jak-dziala-izolacja-w-naszych-kurtkach
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Bio-Pura, bioplastik z pestek
Podczas produkcji oliwy pestki z oliwek są wyrzucane.
Teraz jednak mogą być używane jako alternatywa dla plastiku.
Z 5 ton nasion oliwek pozyskiwanych lokalnie można wytworzyć
około 3,5 tony bioplastiku. Podczas gdy typowe tworzywo
sztuczne rozkłada się 450 lat, to tworzywo wyprodukowane na
bazie oliwek rozkłada się zaledwie w ciągu roku. Zastąpienie 1 kg
tradycyjnego plastiku taką samą ilością tego nowego materiału
zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 6 kg.

info:
http://www.biolivearge.com/hakkimizdaen.html
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Przekształcanie odpadów z rozbiórki w cegły do budowy

Każdego roku ponad 25 miliardów kg odpadów budowlanych
i rozbiórkowych można poddać recyklingowi. Gruz jest zwykle
używany jako podłoże do budowy dróg i fundamentów budynków.
StoneCycling® znalazł jednak sposób na przekształcenie tych
odpadów w produkty o wyższej wartości. WasteBasedBricks to
specjalny materiał w formie cegieł, wytwarzany z odpadów
znalezionych na placach budowy.

info:
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
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Nienke Hoogvliet MOURN
Nasze ciało jest jak kosz na śmieci. W ciągu życia zbierają się
w naszym organizmie odpady, których nie możemy ani wykorzystać,
ani dalej przetwarzać, przez co nasze szczątki mogą stać się
zagrożeniem dla środowiska. Pola popiołu i cmentarze zmagają się
z zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych. Studio Nienke
Hoogvliet wprowadza nowy typ urny, dzięki któremu można
regulować uwalnianie składników odżywczych i toksyn zawartych
w popiele. W ten sposób gleba może przetwarzać substancje we
własnym tempie. Możesz w odpowiedzialny sposób zwrócić siebie
lub ukochaną osobę z powrotem do natury.

info:
https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/mourn/
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Największe zagrożenie dla naszej planety to
przekonanie, że uratuje ją ktoś inny.
Robert Charles Swan
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Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą ze stron,
do których odnoszą poszczególne przykłady.
Jedynym celem ich zamieszczenia jest poszerzanie wiedzy

