Kilka słów o zmianach klimatu
Ciekawe są wyniki ankiety opracowanej przez
naukowców związanych z amerykańskim ośrodkiem
badawczym
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przeprowadzono w ponad 40 krajach świata, na
reprezentatywnej próbie 45 tys. osób. Uczestników
pytano o to, czego najbardziej się obawiamy, co jest dla
nas największym zagrożeniem.
Możliwe odpowiedzi oscylowały wokół zagadnień o charakterze globalnym: zmiany klimatyczne, problem
Państwa Islamskiego, Rosji i Chin, irański program nuklearny, kryzys ekonomiczny i cyberprzestępczość.
Ankietowani z 19 krajów wskazali, że największe zagrożenie stanowi problem zmian klimatu i związane z tym
skutki: wzrost poziomu mórz, pogorszenie warunków uprawy produktów rolnych. Zagadnienie te jest
szczególnie ważne dla mieszkańców Ameryki Południowej i Afryki.

Warto zaznaczyć, poddajemy to

interpretacji czytelniczej, że grupa ankietowanych z Polski znajduje się niejako na przeciwnym biegunie
wynikowym – jedynie 14% osób za największe zagrożenie uznało zmiany klimatu, przedkładając ten problem
nad, ogólnie nazwijmy to, zbiór lęków związanych z rosnącą siłą ISIS.

Umierający Johann Wolfgang von Goethe miał wypowiedzieć
znamienne słowa – „więcej światła”, co można przełożyć, być może z
pewnym zabarwieniem humorystycznym, na troskę o większą dostępność
oświetlenia, elektryczności, bo nie będziemy zajmować się tu
oświeceniem górnolotnym, intelektualnym. W każdym razie – troska o
„światło” nie jest obca inżynierom z IBM Research, którzy dokładają
wszelkich starań, żeby stworzyć urządzenie, które małym kosztem, w
konfrontacji z jeszcze całkiem drogą technologią kolektorów słonecznych, pomoże „oświecić” biedniejsze
rejony świata. Chodzi m.in. o mieszkańców tzw. slumsów indyjskich, a dokładnie o ok. 400 milionów osób
odciętych od dostępu energii elektrycznej. Rozwiązaniem ma być skonstruowane przez badaczy urządzenie o
wdzięcznej nazwie UrJar, w swojej pracy mające wykorzystywać energię starych baterii, np. laptopów czy
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innych urządzeń elektrycznych. Obliczono, że 70 procent takich baterii, wyrzucanych przez konsumentów z
tzw. krajów rozwiniętych, ma odpowiednią moc, żeby lampka LED świeciła dziennie 4 godziny przez cały rok.

Co słychać w projekcie
Rozpoczęliśmy dystrybucję słuchowisk edukacyjnych dla dzieci. Efektownej adaptacji cyklu „Kaktus i mały”
dokonali aktorzy Teatru Polskiego Radia.

Czy wiesz, że…
Niewątpliwie nieocenione jest codzienne wsparcie tych dzielnych czworonogów – wszak rozweselają
(kogoż „nie ruszają” zabawne filmikami z codziennej ludzko-psiej koegzystencji, wrzucane namiętnie na
różnego typu portale społecznościowe), dzielą smutki, małe, domowe zwycięstwa, porażki, żeby dalej nie iść
w te sentymentalno-uczuciową wyliczankę. Miło nam donieść, że 1 lipca obchodzimy Dzień Psa. Święto
naszych żywotnych przyjaciół zostało ustanowione w 2007 roku, z inicjatywy polskiego czasopisma „Przyjaciel
Pies”. Niestety, obchody nie mają charakteru globalnego, choć lokalnie możemy spotkać wiele wariantów
nazewniczych, np. „Światowy Dzień Psa”.

Celebracja może stanowić szczególną okazję do zawarcia

przemyśleń o tym, jak traktujemy naszych psich towarzyszy, zwłaszcza w sezonie letnio-wakacyjnym, kiedy
częściej mamy do czynienia z przypadkami porzucania zwierząt, czy bezmyślnego zostawiania w rozgrzanych
autach.
„Na początku Bóg stworzył człowieka, ale widząc go tak słabym, dał mu psa”
Alphonse Toussenel, francuski pisarz.
.

W Polsce żyje około 7 milionów tych milusińskich, od zwykłych
kundelków, stróżów podwórkowych, po miejskie, rasowe, modnie
ostrzyżone i ubrane psiaki.

15 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego, podjąłeś wyzwanie?
Znowu mogliśmy poczynić pewne refleksje, tym razem o naturze telefonu komórkowego, że pozwolę
sobie na pewną zwariowaną parafrazę – mogliśmy zapukać do drzwi telefonu komórkowego, zastanowić się
nad jego dobrodziejstwami, ułatwieniami, a także zawrzeć przemyślenia o tym, jakie koszty ponosimy za te
codzienne „oszczędzanie czasu”, a także o tym, czy poradzimy sobie bez niego dobę. Do wyłączenia telefonu
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na taki właśnie czas nawołują celebranci tegoż właśnie dnia. Warto też, zdaje się, przy okazji tego
nieoficjalnego święta, zadać sobie pytanie, czy we właściwy sposób postąpiłem ze swoimi starymi telefonami
komórkowymi, czy oddałem je do punktu składowania. Wszak stare telefony komórkowe to elektrośmieci,
które oprócz platyny, złota, srebra, zawierają ok. 30 innych metali, często ogromnie niebezpiecznych dla
środowiska. Inny problem stanowi sposób ich wytwarzania, który często opiera się na wyzysku mieszkańców
krajów mniej rozwiniętych. Wiecej szczegółów znajdą Państwo tutaj:
http://www.ekokalendarz.pl/dzien-bez-telefonu-komorkowego/

Warto przeczytać
Rekultywacja czyli wyjątkowy „recykling ziemi”
Rekultywacja to szereg działań i zabiegów zmierzających do nadania „drugiego życia” obszarom,
zdewastowanym albo zdegradowanym przez działalność człowieka – wydobywczą, przemysłową, czy
wytwórczą i przywrócenie im pierwotnych, naturalnych cech chemicznych, fizycznych i biologicznych.
Przetwarzane są przede wszystkim tereny leśne i rolnicze, ale współcześnie, dzięki dobraniu odpowiednich
metod, można rekultywować również tereny wodne, czy inne, tzw. specjalne.
Choć tego typu działania spotykają się z trudnościami natury logistycznej, poza tym często dochodzi
do różnego rodzaju konfliktów na linii właściciel-inwestor-użytkownik, to efekty mogą być zaskakujące, a
nierzadko, oddając to górnolotnie „zapierające dech w piersiach”. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym
artykułem:
http://ulicaekologiczna.pl/umysl-i-cialo/stok-narciarski-na-skladowisku-odpadow-dobry-kierunekrekultywacja/
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