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Pomiędzy Żwawym Strumykiem a Bajkowym Jeziorem leży 
tajemniczy Stary Las. To właśnie miejsce, w którym dwa elfy 
– Sara Jagodziankai Grześ Tatarak – spędzają radośnie dni!

Jednak są oni nie tylko tutejszymi mieszkańcami, ale także 
strażnikami ogromnych drzew, grzybów, roślin i zwierząt. 
Te dwa elfy dobrze znają wszystkie stworzenia żyjące wokoło. 
Są przyjaciółmi zwierząt, roślin i ludzi ze Starej Wioski.

Mądry DĄb tobiasz Pan Pychotka Feliks

GRZEŚ SARA

przyjazny niedźwiedź znad Morza Tysiąca 
Kropliburmistrz Starej Wioski



Pamiętaj!

Segregowanie to nie wyrzucanie! 
Papier, szkło i plastik to nie śmieci – 
to wartościowe surowce.

czy wiesz, że...

... z 50 butelek PET można wyprodukować 
bluzę z polaru, gdyż polar to taki 
„plastikowy materiał”?

... każda szklana butelka wykorzystana 
ponownie pozwala zaoszczędzić energię 
potrzebną do oglądania telewizji 
przez 6 godzin?

... śmieciarki są w środku podzielone na 
komory, dzięki którym różne odpady 
nie mieszają się ze sobą?
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GOSPODARKA ODPADAMI 
I ICH SEGREGACJA



Co to jest?

Nie wiem. Ani to 
motyl, ani liść.

Chodźmy 
za tym!

Spójrz! To coś 
unosi się.

Sara i Grześ podziwiali liście 
tańczące na wietrze, gdy nagle...



Nie wiem. Zapakujmy to do 
mojej torby i zabierzmy do 

Mądrego Dębu. On nam pomoże.
Co to jest?

Dużo słońca, 
Mądry Dębie!

Wzajemnie, moi 
mali przyjaciele!Spójrz! Znaleźliśmy te 

przedmioty w lesie. Czy 
wiesz, skąd pochodzą?

Cóż, wiem... Zostały 
wyrzucone przez ludzi.

Ale dlaczego ludzie 
je wyrzucili?

Nazywają śmieciami 
to, co jest dla nich 

bezużyteczne, więc je 
wyrzucają.

Ale dlaczego w lesie? 
Powinno być specjalne miejsce 

na śmieci.

Oczywiście, 
jest.

Zabierzmy je 
tam! Gdzie ono 

jest?

Widzicie to miejsce z pojemnikami 
tuż obok nas? To Śmietnik. Rzeczy, 

których ludzie już nie używają, 
trafiają tam.

Śmieci 
każdego 

rodzaju? Wrzućmy 
je do czarnego 

pojemnika!

Nie wszystkie z nich to śmieci! 
Przedmioty, które mogą być używane 
wielokrotnie nazywane są odpadami 

i należy je zbierać oddzielnie. Mają swoje 
własne miejsce.



Ta rolka i gazeta są pogniecione, więc 
nie możemy ich już używać. Powinny 

trafić do niebieskiego pojemnika, w którym 
zbierany jest papier.

Ta butelka PET i reklamówka są 
z plastiku. Powinny się znaleźć w żółtym 
pojemniku, podobnie jak metalowe rzeczy.

Widzisz tę nieuszkodzoną butelkę? 
Nie trzeba jej wyrzucać. Można nalać 

soku i użyć jej ponownie. Natomiast tę 
rozbitą butelkę należy włożyć do zielonego 
pojemnika, w którym szkło jest zbierane 

do późniejszego recyklingu.

A co powinnam 
z tym zrobić?

Cóż, jeśli nie możesz jej 
ponownie użyć, wrzuć ją 

do żółtego kosza. Tam są 
metalowe przedmioty.

Wolę z niej zrobić instrument 
lub grzechotkę!

Gdzie 
powinniśmy 
to umieścić?

Rzeczy, których nie użyjemy 
ponownie, wyrzucamy 

do czarnego kosza.

Dlaczego musimy te rzeczy zbierać 
osobno? W jaki sposób ludzie będą ich 

ponownie używać?

Jeśli wszystko dotrze do właściwego pojemnika, 
ludzie będą wiedzieć, co się tam znajduje i jak mogą 

to wykorzystać.



Ludzie mogą wytwarzać nowe plastikowe 
kubki i butelki z zebranego plastiku. Z rozbitego szkła 

można zrobić nowe butelki. Z metalu można zrobić nowe 
puszki na napoje.

Robi się późno, a my wciąż 
mamy wiele rzeczy do 

zebrania w lesie.

Spójrz! 
Zatrzymałam to. 

Zrobię z tego prezent 
dla Dębu.

Byłoby 
cudownie!

Chodźmy 
do domu 

i odpocznijmy!

Spójrz! Zrobiłam 
tę girlandę dla Ciebie! 

Ponownie użyłam 
plastik.

Mamy jeszcze więcej 
pomysłów na ponowne 

wykorzystanie rzeczy, które 
zostały wyrzucone przez 

ludzi.

Dziękuję! To jest 
naprawdę piękne!



Elfy dzielnie pracowały tworząc użyteczne 
przedmioty takie, jak karmniki z butelek czy 

dzwonki z puszek.

Dobra 
robota, mali 
przyjaciele!

Powinniśmy o tym 
powiedzieć w Wiosce!

Nie wszyscy wiedzą, 
jak to działa!

Byłoby wspaniale, moi 
mali przyjaciele!

Hurra! Czarny pojemnik jest prawie 
pusty! Dlaczego ludzie nie traktują 

odpadów w ten sposób?

Elfy najpierw 
odwiedziły szkołę.

Następnie udały się do 
remizy, aby powiadomić 

strażaków.

Potem poszły na 
komisariat, aby 

poinformować policjantów..

Odwiedziły nawet 
burmistrza.



Od tego dnia ludzie zawsze myślą dwa razy 
zanim coś wyrzucą do kosza. Segregują śmieci. 
Wrzucają plastik i metal do żółtego, papier do 
niebieskiego, a szkło do zielonego pojemnika. 

Do czarnego kosza wyrzucają tak mało śmieci, 
że może już nigdy nie będzie pełen.

Jeśli chodzi o Stary Las to ludzie już niczego tam nie wyrzucają. Mają 
też nadzieję, że dwaj mali Bohaterowie mówią o nich dumnie w lesie. 

Dowiedzieli się, że odpady mogą być wartością, którą powinniśmy 
odpowiednio traktować, aby uczynić ZIEMIĘ lepszym miejscem do życia.



Pamiętaj!

Kupujcie i przygotowujcie tylko tyle jedzenia, 
ile na pewno zjecie.

Za małe ubrania i nieużywane zabawki zamiast 
wyrzucić możecie oddać innym i w ten sposób 
sprawić im przyjemność!

czy wiesz, że...

... do produkcji jednego T-shirtu potrzeba 2700 
litrów słodkiej wody? Jest to ilość wody pitnej 
wystarczająca jednej osobie na 2,5 roku.

... w Polsce marnuje się blisko 9 mln ton 
jedzenia rocznie? To jest 247 kg na każdą 
osobę! Na Ciebie, Twoją mamę i tatę.

... gdyby umieścić całe to wyrzucone jedzenie 
w jednym pociągu miałby on 220 tysięcy 
wagonów, a jego długość byłaby równa 
długości granicy Polski?
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ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 

I ZAPOBIEGANIE GŁODOWI



Zobaczmy, co 
poszło nie tak!

Nareszcie 
Was 

znalazłem!

Czarny 
pojemnik jest 
prawie pełny!

Dzień dobry, Mądry 
Dębie! Przyszliśmy 

sprawdzić Śmietnik.

W czarnym pojemniku 
jest wiele nieodpowiednich 

przedmiotów.



Wielu rzeczy nie 
powinno tu być!

Te rzeczy nie powinny 
zostać wyrzucone!

Tę szmacianą 
lalkę można łatwo 

naprawić!

Możemy znaleźć 
nowe koło do tego 

samochodu!

Możemy je naprawić 
przy użyciu drutu.

Jest tu tyle resztek 
jedzenia!

Mieszkańcy 
wioski często kupują 
więcej jedzenia niż 

potrzebują.

To nie znaczy, że 
powinni je wyrzucać!

To radio właśnie 
brzęczy.



Babcia Jagodzianka mogła zetrzeć tę 
połowę jabłka, żeby zrobić nadzienie 

na szarlotkę.

Ta czekolada mogła 
uszczęśliwić jakieś dziecko.

Tych ubrań 
również nie 

powinno tu być!

Mogłabym łatwo 
załatać te skarpetki. 

A kamizelkę można dać 
młodszemu dziecku.

W tych pudełkach 
zostało jedzenie.

Znam rodzinę, która 
byłaby szczęśliwa mając 

taką kamizelkę.

Jedzenie w takich 
pudełkach przywożone 

jest z Bajkowego 
Jeziora.

Bajkowe Jezioro 
jest za daleko stąd! 

Mieszkańcy wioski powinni 
kupować warzywa 

w Jedwabnym Gaju!

Powinniśmy im 
to powiedzieć!



Dlaczego ta 
książka jest w koszu 

na śmieci?

Być może ktoś już ją 
przeczytał!

Powinien więc ją dać 
komuś, kto jeszcze jej 

nie czytał.

Hurra! Czarny 
pojemnik jest prawie 

pusty!

Uratowaliśmy wiele 
rzeczy!

Hurra! Czarny pojemnik jest 
prawie pusty!

Do jutra wszystko 
naprawimy i wyczyścimy!

Elfy ciężko pracowały całą noc, 
żeby skończyć do wschodu słońca.

Po wyczerpującej pracy wyruszyły 
do Wioski, aby dostarczyć to, 

co naprawiły.

...i znajdziemy im nowych 
właścicieli w Starej Wiosce!



W międzyczasie burmistrz zwołał 
mieszkańców Starej Wioski.

Także Sara i Grześ 
przybyli na koniec 

spotkania.

Znaleźli nowych właścicieli dla 
wszystkich naprawionych rzeczy.

Od tego dnia mieszkańcy Starej Wioski 
zawsze naprawiają zepsute przedmioty.

Oddają też stare ubrania innym 
ludziom, a żeby przeczytać 

książkę wypożyczają ją z 
biblioteki.

Owoce i warzywa kupują teraz w pobliskim gospodarstwie. Mają świeże 
i zdrowe lokalne produkty, więc w przypadku dostaw nie potrzebują 

tylu plastikowych pudełek i samochodów, co wcześniej.
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CZYSTA ENERGIA

pamiętaj!

Nie wyrzucaj baterii do domowego kosza na 
śmieci! Wrzucaj je do specjalnego pojemnika 
w sklepie lub oddawaj w odpowiednim punkcie.

Gaś światło, kiedy wychodzisz z pokoju, 
wyłączaj telewizor lub komputer, gdy 
już nie będziesz z nich korzystać. 
W ten sposób oszczędzasz energię!

Czy wiesz, że...

... jedna bateria z zegarka elektronicznego 
może zatruć aż 400 litrów wody? 

... większość energii w Twoim domu zużywana 
jest na ogrzewanie pokoi i innych pomieszczeń? 
Jest to aż 64%!

... wyprodukowanie 6 nowych puszek ze złomu 
daje oszczędność energii równą spaleniu 
1 litra benzyny?



Co jest nie tak z powietrzem 
w tej okolicy? Tak ciężko mi 

się oddycha.

Sara Jagodzianka i Grześ Tatarak to najbardziej 
znane elfy ze Starego Lasu. Przyjaciele zwierząt, 

roślin i ludzi ze Starej Wioski.

Pewnego poranka Sara i Grześ szukali 
przebiśniegów na swojej ulubionej leśnej 
ścieżce. Wtem zaskoczył ich silny wiatr.

Pan Pychotka 
może znać 
odpowiedź.

Schrońmy się 
w jaskini pana 

Pychotki!



Wesołego śpiewu 
ptaków, panie 

Pychotka! Szukamy 
schronienia.

Wejdźcie 
do środka, mali 

przyjaciele!

Pójdziemy, jak tylko 
wiatr się uspokoi.

Może pomożecie mi szukać 
jedzenia w lesie?

A do czego służy 
Elektryczność?

Tak mało roślin jest 
tutaj wkoło! I oddycha się 

tak ciężko.

Dymi, ponieważ spala węgiel, aby 
wytworzyć Elektryczność.

To z powodu dymu 
pochodzącego 

z elektrowni węglowej.

Gdy tylko wiatr się uspokoił, wyruszyli, aby 
poszukać jedzenia dla niedźwiedzia.

Do czego ona 
służy? I dlaczego tak 

dymi?

Ludzie używają Elektryczności w swoich domach do oświetlenia, 
telewizora i wielu innych urządzeń gospodarstwa domowego.



Ale istnieją też 
sposoby na wytworzenie 
Elektryczności bez dymu. 

Pokażę Wam takie miejsce!

Co to jest?

To są turbiny 
wiatrowe. Używają one 

mocy Wiatru.

Powietrze jest 
świeże i czyste, 

ponieważ turbiny 
są tutaj!

Co jest tam 
w środku? Możemy 

zajrzeć?
Oczywiście! To jest park 

paneli słonecznych. Kolejny 
sposób na wytworzenie 

Elektryczności bez dymu.

Jak to działa?

Te panele zbierają promienie 
słoneczne. Możliwe jest 

wytwarzanie Elektryczności przy 
użyciu mocy Słońca.

To wspaniałe!

Co więcej, w ogóle nie 
przeszkadza zwierzętom 

i ptakom!

Myślę, że możemy pokazać Ci coś 
podobnego, panie Pychotka! Chodź z nami 

nad strumień!



To najstarszy młyn wodny 
w Starej Wiosce.

Do czego on 
służy?

Gdyby tylko wszyscy 
używali jedynie mocy 

Słońca, Wody i Wiatru do 
wytworzenia Elektryczności!

Powiadomimy 
o tym ludzi!

Woda porusza koło. Nastęnie koło porusza 
kamień młyński, który jest w środku. Kamień 
młyński mieli pszenicę. I tak powstaje mąka.

Muszę już iść, 
żeby zdobyć coś do 

jedzenia w drodze do 
domu. Do zobaczenia, 

przyjaciele!

Do widzenia, 
panie Pychotka! My 
pójdziemy teraz do 

Starej Wioski.

Chodźmy prosto do 
burmistrza Tobiasza!

Świetny pomysł! Chciałabym mu 
powiedzieć, czym mogą zastąpić 

elektrownię węglową.



Elfy opowiedziały burmistrzowi 
Tobiaszowi jak inaczej można wytwarzać 

Elektryczność.

Burmistrz Tobiasz wyjaśnił ludziom, jak można 
używać mocy Słońca, Wody i Wiatru.

Więc zamknęli elektrownię węglową 
i od tego dnia dym przestał 

zanieczyszczać las.

...i musimy 
natychmiast 

wyłączyć elektrownię 
węglową!

Powietrze stawało się coraz świeższe i wkrótce 
zwierzęta i rośliny powróciły.

Nawet Pan Pychotka może teraz znaleźć 
jedzenie w pobliżu swojej jaskini, a wokół znowu 

śpiewają ptaki.

Zwierzęta są bardzo wdzięczne dwóm Bohaterom za 
to, że otacza je las, w którym teraz żyje się lepiej.
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WASTE MANAGEMENT 
AND SEGREGATION

pamiętaj!

Nie śmieć w lesie i szanuj przyrodę. 
Las, park czy łąka to domy zwierząt, 
ptaków i owadów.

Kiedy rysujesz używaj kartki papieru 
po obu stronach. W ten sposób chronisz 
drzewa, z których robiony jest papier 
przed wycinaniem!

czy wiesz, że...

... najstarsze drzewo na świecie ma ponad 
4600 lat? Ile brakuje Tobie, aby mieć 
tyle samo?

... jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen 
wystarczający dla 10 osób, a żeby je uratować 
wystarczy jedynie 60 kg makulatury?

... rzucona w lesie plastikowa butelka rozłoży 
się, czyli zniknie, dopiero po 500 latach, a guma 
do żucia dopiero po 5 latach?

4

OCHRONA 
PRZYRODY



Nie byliśmy tu od dawna. 
Poszukajmy storczyków!

Czy kiedykolwiek przechadzaliście się po 
omszałych ścieżkach Starego Lasu? To właśnie 
miejsce, w którym elfy Sara Jagodzianka i Grześ 

Tatarak spędzają radośnie dni!

Jednak są oni nie tylko tutejszymi 
mieszkańcami, ale także strażnikami 

ogromnych drzew, grzybów, roślin i zwierząt.

Ojej, Grześ, co mogło się 
tutaj wydarzyć?

Wszystkie kwiaty 
zniknęły!

A co z motylami, 
biedronkami 

i skowronkami?

Nie bój się, moja 
droga! Poszukamy ich 

później!

Widzisz? Te kwiaty 
musiały zostać zerwane!

Kto mógł to zrobić?

Myślę, że Dzięcioł zna 
odpowiedzi.

I kim może być Pola 
Estera?

Dowiemy się! 
Obiecuję...



Chcieliśmy zapytać czy 
widziałeś ostatnio coś 

nietypowego? I czy znasz 
Polę?

Tak, przyjechała tu grupa 
uczniów z Nowego Miasta! 

Zakładam, że Pola może być 
jednym z nich.

Witajcie, co Was tu 
sprowadza?

Witaj i miłego dnia! Jeśli oni zerwą wszystkie kwiaty, 
w przyszłości nie zakwitną nowe!

Cóż, najwyraźniej o tym nie 
pomyśleli...

Musimy odwiedzić Nowe 
Miasto, żeby powiedzieć 

o tym Poli i jej przyjaciołom.

Chodźcie za 
mną! Znam 

drogę.

Co się tutaj stało, do 
błotnistego smerfa?

Mieszkańcy Nowego 
Miasta często tu przyjeżdżają 

i zostawiają śmieci.

Więc wyruszyli i szli, i szli, aż dotarli nad 
Żwawy Strumyk.



A co ze 
zwierzętami?

To po prostu nie jest 
w porządku! Musimy jak 
najszybciej dostać się do 

Nowego Miasta.

Musiały znaleźć inne, 
spokojniejsze miejsce 

do życia.

Aby zrobić miejsce dla tej 
drogi wycięto wiele bardzo 

starych drzew.

O nie! Ostatnim razem było tu 
mnóstwo drzew i krzewów!

Ludzie próbują zastępować 
stare drzewa nowymi sadzonkami, 

lecz potrzeba lat, aby były 
wystarczająco duże.

Ale właśnie dlatego powinni 
chronić stare drzewa!

Coraz mniej 
miejsca pozostaje 

dla zwierząt!

Gdzie powinniśmy się udać 
najpierw, aby ją znaleźć?

Myślę, że uda nam się 
to w szkole.

Teraz naszą 
misją jest ich 

nauczyć!

W tym mieście wszystko jest takie 
ponure! Skąd ludzie mogliby wiedzieć, 

jak dbać o rośliny i zwierzęta?

Rośliny zapewniają schronienie różnym 
zwierzętom. Dlatego jest tak różnorodnie dookoła. 

Powiedzmy o tym Poli!



Czy może Pani nam 
powiedzieć, kim jest 

Pola Estera?
Chodźcie ze mną! 

Wiem, gdzie ona jest 
w tej chwili.

Kolejnego dnia elfy zorganizowały wspólną wycieczkę szkolną 
do Starego Lasu. Zaproszono także Panią Dyrektor Pelagię, 

wszystkich nauczycieli, dzieci, a nawet ich rodziców!

Pola była w stołówce ze swoimi przyjaciółmi. Dzieci były 
zdumione, kiedy zobaczyły dwa elfy. Nigdy wcześniej nie 

spotkały takich niezwykłych istot.

Sara i Grześ opowiadali wszystkim historie o grzybach, mchach, 
roślinach i zwierzętach. Opowiedzieli dlaczego nie wolno zrywać 

liści i kwiatów oraz dlaczego tak trudno jest zastąpić stare, 
wiekowe drzewa.

Pola omal nie spaliła się ze wstydu. Obiecała, że nigdy 
nie zerwie już ani jednego liścia, ani kwiatka czy to 

w lesie, czy podczas spaceru po polu.

Od tego dnia mieszkańcy Nowego Miasta dbają o miejsce dla 
nowych drzew i krzewów, a także o czystość w lasach i parkach. 

Budują też schronienia i karmniki dla zwierząt, aby opiekować się 
nimi w okresie zimowym.



Postanowili również, że od teraz będą znacznie 
bardziej ostrożni i rozważni podczas spacerów 

po lesie.

A ilekroć będą budowali coś nowego, będą uważać, 
aby nie ścinać starych drzew.

Tak mocno oddali się Polu Skowronków, że zawsze ogradzają je na czas 
kwitnienia storczyków. Wówczas mieszkańcy Nowego Miasta mogą 

podziwiać pachnący miodem karnawał kolorów.

Przy brzegu Żwawego Strumyka ludzie kąpią 
się na tyle rzadko, by nie zaszkodzić żyjącym 

tam zwierzętom.

Sara Jagodzianka i Grześ Tatarak mogą znowu dumnie 
spacerować po lesie, od kiedy ludzie z radością przyjęli ich 

pomoc w ratowaniu planety.



pamiętaj! 

Ty też masz wpływ na życie ryb w rzekach 
i jeziorach. Będąc nad wodą dbaj o czystość 
i zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą.

czy wiesz, że...

... większość śmieci w morzach to tworzywa 
sztuczne, czyli plastik? Jest ich ponad 80%!

... za ok. 25 lat w oceanach będzie więcej 
plastiku niż morskich stworzeń?

... ilość wody na Ziemi się nie zmienia? 
To znaczy, że część wody, którą wypijemy 
w ciągu życia będzie tą samą wodą, z którą 
kontakt miały dinozaury!
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Hej ho, Feliks! Co Cię tutaj 
sprowadza?

Pomiędzy Żwawym Strumykiem a Bajkowym 
Jeziorem leży tajemniczy Stary Las - dom Sary 
i Grzesia. Te dwa elfy dobrze znają wszystkie 

stworzenia żyjące wokoło.

Pewnego dnia leżeli oni w słońcu nad 
brzegiem Żwawego Strumyka, kiedy 

usłyszeli znajomy gwizd.

Morze i zwierzęta bardzo 
potrzebują Waszej pomocy!

Wiele złych rzeczy dzieje się 
nad Morzem Tysiąca Kropli.



Dlaczego jest tu 
tak pusto?

Zwierzęta musiały opuścić to 
miejsce. Popłyńmy na Małą Wyspę, 

tam opowiem więcej!

Popłynęli więc przez rwący Żwawy Strumyk 
aż dotarli do Falującej Rzeki...

...i nie zatrzymali się póki nie dopłynęli 
do Morza Tysiąca Kropli.

Z roku na rok staje 
się mniejsza wraz ze 
wzrostem poziomu 

morza.

Dużo koralowców wyginęło, więc ryby 
musiały poszukać nowego domu...

Ależ mała jest ta 
Twoja wyspa!

Gdzie zatem 
podziały się 
zwierzęta?

A co powoduje, że 
on rośnie?

Ryby znalazły na razie inne koralowce, ale 
mieszkańcy Kłębiastego Miasta łowią ich więcej 

niż jest to konieczne.



Góry lodowe na północy topnieją, więc jest 
coraz więcej wody...

Dlaczego lodowce 
topnieją? Czy jest im 

za gorąco?

Dokładnie tak! Jeśli podpłyniecie 
do Foczej Zatoki, zobaczycie na 
własne oczy, jak powoli znikają 

z powodu ciepła.

Nie ma więcej czasu 
do stracenia... Udajmy się 

do Foczej Zatoki!

Co te foki robią?

Odpoczywają, a robią to 
jedynie na krach.

A ta jest ostatnia jaka 
pozostała.

Wkrótce zupełnie 
nie będą miały gdzie 

odpocząć!

Co to jest, do smerfa?

Udajmy się 
szybko do miasta, 
by to przekazać!

Musimy też powiedzieć, 
jak szkodliwy jest dym!

To musi być groźna 
plama oleju!



Poza tym, Falującą Rzeką spływają 
śmieci z innych miast.

W porcie, po przybyciu do miasta, Sara, Grześ i Feliks 
zapowiedzieli mieszkańcom niezwykłą podróż łodzią!

A mieszkańcy Kłębiastego 
Miasta łowią więcej ryb niż to 

konieczne.

Ich pierwszym przystankiem było południowo-
zachodnie wybrzeże Morza Tysiąca Kropli, gdzie mogli 

dowiedzieć się jak wygląda zadbane środowisko.

Następnego dnia ogromna łódka wypełniła się zaciekawionymi ludźmi.

Następnie ludzie zobaczyli, jak mało miejsca 
pozostało dla zwierząt na północy.



Elfy ostrzegły mieszkańców Kłębiastego Miasta, że wypuszczają do 
powietrza zbyt dużo dymu...

...i jak to wpływa na życie w morzu...

...wspomniały również o tym, jak szkodliwe są plamy 
oleju i inne zanieczyszczenia.

Od tego dnia ludzie unowocześniają swoje 
duże, dymiące fabryki, a zamiast samochodów 

używają rowerów.

Na wodzie pływają tylko 
żaglówkami, aby uniknąć 

plam oleju.

A Urząd Rybołówstwa pozwala na połowy tylko 
w wyznaczonych terenach.



Opiekują się także morskimi 
koralowcami, które dają schronienie 

dla wielu zwierząt.

Mieszkańcy Morza Tysiąca Kropli i Kłębiastego Miasta są nadal bardzo 
wdzięczni dwóm elfom za pokazanie, że nawet najmniejszy czyn ma 

znaczenie dla ochrony planety!



Komiks “ECO Superheroes” zawiera 5 historii 
poświęconych:

1. Gospodarce odpadami i ich segregacji,
2. Odpowiedzialnej konsumpcji i zapobieganiu 

głodowi,
3. Czystej energii,

4. Ochronie przyrody,
5. Globalnej zmianie klimatu i życiu pod wodą.

Elfy  Sara  i  Grześ  oprowadzają  dzieci  po  
trudnych,  a  czasem  również skomplikowanych  

tematach  związanych  z  ekologią  w  prosty  
przez najmłodszych do zrozumienia sposób.

Projekt „ECO Superhero” jest współfinansowany przez 
rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach grantów 

wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów 

na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.



TRZYMASZ W SWOICH RĘKACH REZULTAT PRACY TRZECH ORGANIZACJI SILNIE 
ZAINTERESOWANYCH EKOLOGIĄ, KTÓRY POMOŻE PRZYBLIŻYĆ EKOLOGICZNE 

ZAGADNIENIA TWOIM PODOPIECZNYM.

KOMIKS POWSTAŁ JAKO POMOC DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH 
I WYCHOWAWCÓW WCZESNOSZKOLNYCH, KTÓRZY CHCĄ WPROWADZIĆ NOWE, 

INTERESUJĄCE NARZĘDZIE DO SWOJEJ CODZIENNEJ PRACY.

W ŚRODKU CZEKA NA CIEBIE 5 HISTORII, A KAŻDA Z NICH DOTYCZY INNEJ 
EKO-TEMATYKI.

ZANURZ SIĘ W ŚWIAT ELFÓW ZE STAREGO LASU!

SARA I GRZEŚ ZAPRASZAJĄ DO TOWARZYSZENIA IM W DRODZE PO OMSZAŁYCH 
ŚCIEŻKACH SWOJEGO LEŚNEGO DOMU.. I DUŻO DALEJ!


