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Jak skutecznie chronić klimat? 

NIE dla szybkiej mody

Obejrzyj/obejrzyjcie krótki film My jesteśmy zmianą: https://bit.ly/Mądrze-
DlaKlimatu (4:04). Mówi on o tym, że zmiana klimatu to jedno z najpoważ-
niejszych współczesnych wyzwań globalnych i wymaga wspólnego zaangażo-
wania wszystkich ludzi oraz podjęcia mądrych działań. Przed rozpoczęciem 
aktywności warto jednak włączyć krytyczne myślenie i sprawdzić, czy rzeczy-
wiście przyniesie ona pozytywną zmianę.
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A. Spójrz/spójrzcie na podane obok liczby i pomyśl/pomyślcie, 
jakich danych dotyczących szybkiej mody mogą one dotyczyć.

Zadanie 1. Moda szybka a etyczna

Nie trzeba śledzić najnowszych trendów, by zauważyć, że branża modowa 
rozwija się niezwykle szybko. Nie pozostaje to bez wpływu na klimat. Jakie 
sensowne działania możemy podjąć, by ograniczyć szkodliwy wpływ mody na 
klimat? Sprawdźmy.

Fast fashion to tzw. szybka moda, czyli projektowanie, szycie i sprzedaż ubrań 
w krótkim czasie. Takie ubrania są produkowane masowo, w jak najniższych 
cenach (nie uwzględniających godnych zarobków osób je wytwarzających czy 
degradacji środowiska), tak by były atrakcyjne dla konsumentów i konsumentek. 
Kolekcje odzieżowe zmieniają się często, tak jak trendy. Chodzi o to, aby zachę-
cać kupujących do częstych zmian stylizacji i pozbywania się niemodnych ubrań. 
Nie dość, że produkcja tekstyliów wymaga zasobów jak woda czy energia, to 
jeszcze odzież niezwykle szybko staje się odpadem i również w ten sposób 
obciąża środowisko. 

    
Bądź świadomy/świadoma i wspieraj etyczną modę:

– sprawdzaj, skąd pochodzą ubrania, które chcesz kupić, oraz z jakich 
są wykonane materiałów (naturalne czy sztuczne)

– „sweter z recyklingu”, „ekopoliester”, „ekocertyfikat” to tylko hasła. 
Sprawdzaj, co za nimi stoi, a jeśli masz wątpliwości – zrezygnuj z zakupu nowej 

rzeczy i poszukaj używanej
– zadaj swojej ulubionej marce odzieżowej pytanie o praktyki związane 
z ochroną środowiska, stosowane certyfikaty, co dzieje się z ubraniami 

zwracanymi i niesprzedanymi, użyj hasztagu #whomademycloth, #dotablicy
– obserwuj strony internetowe i profile, które pomogą Ci zrozumieć 
zależności w świecie mody, np. https://www.fashionrevolution.org, 

@ubrania_do_oddania, @howtowearfair, @eko.paulinagorska. 
A może znasz jeszcze inne?

1–5 razy 30–40 lat
1,2 

mil iarda ton

Zadanie 2. 
Produkcja ubrań a emisja dwutlenku węgla

Szacuje się, że T-shirt z poliestru ma ponad 
dwa razy wyższy ślad węglowy niż koszulka 
bawełniana. To jednak nie wszystko! Czy 
wiesz/wiecie, skąd są twoje/wasze ubrania? 
Jeśli masz/macie taką możliwość, zerknij/zer-
knijcie na metki ubrań, które masz/macie na 
sobie. Wypisz/wypiszcie kraje, w których je 
wyprodukowano. Znajdź/znajdźcie je na 
mapie, spróbuj/spróbujcie policzyć, jaką 
odległość (np. drogą morską) musiało poko-
nać ubranie z miejsca produkcji do twojej/wa-
szej szafy. Ile ta podróż kosztowała CO2?
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Zadanie 3. 
Co możemy zrobić? 

Stwórzmy razem bank pomysłów na działania 
indywidualne i szkolne. Zapoznajcie się z poda-
nymi rozwiązaniami, porozmawiajcie o swoich 
propozycjach i je dopiszcie. 

STARE UBRANIE → NOWE UBRANIE
Chcesz/chcecie zaoszczędzić pieniądze i emisje 
CO2?  Często traktujemy ubrania na równi z urzą-
dzeniami – wystarczy, że się popsują, a wyrzu-
camy je do kosza. Nie naprawiamy ich, nie łatamy, 
nie cerujemy dziur. Bądź kreatywna/y i zastosuj 
upcykling ubrań. Pomyśl/pomyślcie, jak możesz 
zmienić swoje ubrania i pokazać się w nowych 
stylizacjach!

STARE UBRANIE → CO INNEGO
Co jeszcze możesz/możecie zrobić z ubraniami, 
których nie używasz/używacie?

Gdzie można kupić ubrania etycznej mody? 
A ubrania używane? Wypisz/wypiszcie poniżej 
sklepy, aplikacje, strony i inne pomysły na 
miejsca zakupowe. 

zorganizuj/zorganizujcie wymianę ubrań, 

przekaż/przekażcie ubrania do sklepu 

charytatywnego, przerób/przeróbcie kurtkę 

na legowisko dla psa

WASZE POMYSŁY

1–5 razy – tyle razy osoby w wieku 18–24 lata noszą zakupione ubranie, a następnie je wyrzucają
30–40 lat – tyle rozkładają się ubrania nylonowe (ze znaczną domieszką plastiku)

1,2 miliarda ton – całkowita emisja gazów cieplarnianych rocznie związana z produkcją tekstyliów 

WASZE POMYSŁY
WASZE POMYSŁY

WASZE POMYSŁY

B. Zastanów/Zastanówcie się, z czego wynikają tak niskie ceny odzieży, jakie czynniki mogły nie zostać w nich uwzględnione. 
Podaj/podajcie pięć cech, którymi twoim/waszym zdaniem powinna się charakteryzować etyczna moda. Możesz/możecie wrócić do 
tego zadania pod koniec wypełniania plakatu.  

Chcesz/chcecie sprawdzić, jaki jest ślad węglowy związany z ubraniami, których 

używasz/używacie? Wejdź/wejdźcie na stronę: https://www.thredup.com/fashionfootprint, 

i oblicz/obliczcie, ile dwutlenku węgla emitujesz/emitujecie. Porównaj/porównajcie wyniki w swojej 

grupie i pomyśl/pomyślcie, jakie działania możesz/możecie podjąć, aby obniżyć swoją/waszą emisję.*

*quiz jest dostępny w języku angielskim
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