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Droga Miłośniczko i Drogi Miłośniku Zero Waste! 

Oddajemy w Twoje ręce mini-przewodnik, który pomoże Ci ograniczyć ilość
rzeczy i odpadów generowanych podczas święta zakochanych.
Podpowiemy jak świętować Walentynki z ukochaną osobą, ale bez
nadmiernej konsumpcji, tak aby oszczędzać zasoby planety, czas 
i pieniądze! 

Mniej rzeczy - więcej miłości! Niech to hasło stanie się myślą przewodnią
nadchodzącego dnia zakochanych! 

Chcielibyśmy rozpocząć od ważnej informacji. Cóż… Kochamy Cię 
i wszystkich wspaniałych entuzjastów ruchu Zero Waste w Polsce i na
świecie! Dziękujemy za to, że jesteś! Pamiętaj! Bezodpadowy styl życia to
pierwszy krok do stworzenia lepszej planety dla siebie i osób, na których Ci
zależy. Dołącz do ruchu Zero Waste już dziś!



36 milionów pudełek w kształcie serca
180 milionów walentynkowych kartek
prawie 200 milionów róż
881 tysięcy butelek szampana
ponad 26 tysięcy ton(!) czekolady

Te dane Cię zaskoczą, czyli ciemna strona
Walentynek

Tony słodyczy, kartek, pluszowych maskotek, biżuterii, kwiatów… czy
myśleliście o śladzie węglowym, które generują? Według portalu
Waste 360 (The Environmental Impact of Valentine’s Day | Waste360)
w samych tylko Stanach Zjednoczonych w Walentynki sprzedaje się:

Wartość walentynkowego biznesu z roku na rok rośnie. W 2020 roku
osiągnął on prawie 28 miliardów dolarów (dane tylko dla USA)
Valentine's Day in Numbers and Statistics | The much coveted love
story... (startuptalky.com).
 
CZYTAJ
Prawdziwy koszt walentynek. To święto nie sprzyja dobru środowiska
- Zielona w INTERIA.PL 

https://www.waste360.com/resources/environmental-impact-valentines-day
https://startuptalky.com/valentines-day-business-statistics/
https://zielona.interia.pl/klimat/news-prawdziwy-koszt-walentynek-to-swieto-nie-sprzyja-dobru-srodo,nId,5831845
https://zielona.interia.pl/klimat/news-prawdziwy-koszt-walentynek-to-swieto-nie-sprzyja-dobru-srodo,nId,5831845


Walentynki made in Poland

Z badania Mastercard Love Index wynika, że “walentynkowe” wydatki
Polaków w ciągu dekady wzrosły prawie 4-krotnie. W 2019 r. samymi
kartami Mastercard Polacy wydali na ten cel 260 milionów złotych, 
a cały rynek walentynkowy był przed pandemią szacowany na 1,5
miliarda złotych.

CZYTAJ
Walentynki 2022. Niedziela handlowa. Ile Polacy wydają na święto
zakochanych - Handel - Forbes.pl

https://www.forbes.pl/handel/walentynki-2022-niedziela-handlowa-ile-polacy-wydaja-na-swieto-zakochanych/mhmps72
https://www.forbes.pl/handel/walentynki-2022-niedziela-handlowa-ile-polacy-wydaja-na-swieto-zakochanych/mhmps72


Miłość ponad rzeczy - pomysły na bezodpadowe
świętowanie! 1/3

Walentynki przepełnione miłością, ale bez materialnych prezentów?
To tak się w ogóle da? No pewnie! Postaw na więcej troskliwych
gestów i przemyślanych słów! 

Kochasz środowisko i swoją drugą połówkę? Czy jest coś lepszego niż
połączenie tych dwóch rzeczy? Cieszcie się naturą razem! Jednym 
z najprzyjemniejszych sposobów na spędzenie walentynek może być
romantyczny spacer do nieoczywistego miejsca w Twojej okolicy lub
pierwszy w nowym roku piknik. Możecie także zrobić romantyczną
sesję zdjęciową w plenerze! To pozwoli Wam zapamiętać ten
wyjątkowy dzień na zawsze!

Zaproś ukochaną osobę na kolację! Pamiętaj o zarezerwowaniu
stolika z wyprzedzeniem. Wybierz miejsce, które oferuje dania w opcji
wegańskiej lub wegetariańskiej. Chcesz zrobić jeszcze więcej? Wybierz
miejsce w duchu less waste, które szuka rozwiązań dobrych dla
środowiska, takich jak walka z jednorazowym plastikiem 
i marnowaniem żywności.



Pomysły na bezodpadowe świętowanie! 2/3

Zabierz ze sobą pojemnik na żywność, w razie gdyby okazało się, 
że nie będziecie w stanie zjeść wszystkich zamówionych pyszności! 

Chcesz stworzyć bardziej intymną atmosferę? Zostań z ukochanym_ą
w domu i ugotujcie razem Wasze ulubione danie! Postaraj się 
o przytulną atmosferę i nie pozwól, by cokolwiek Was rozpraszało.
Przekazuj miłość dalej! Podziel się z sąsiadami składnikami, których
potrzebujesz tylko odrobinę, np. przyprawami.

Sprawdź te blogi:
Jadłonomia https://www.jadlonomia.com/
WegePedia https://wegepedia.pl/
Dobre zielsko https://dobrezielsko.pl/

Zaproś ukochaną osobę do kina / teatru / opery / muzeum lub na
degustację wina. A może Twoja druga połówka od dawna marzy 
o czymś wyjątkowym jak np. lot balonem albo jazda na łyżwach 
z widokiem na gwieździste niebo? Spróbuj spełnić to życzenie!

https://wegepedia.pl/


Pomysły na bezodpadowe świętowanie! 3/3

Zaoferuj ukochanej osobie masaż! Masaż to relaks i przyjemność dla
całego ciała i świetny sposób na budowanie bliskości w związku.
Możesz również wykupić profesjonalny masaż dla dwojga! Wspólny
zabieg to relaksujące doświadczenie, które pozwoli na chwilę
zapomnieć o obowiązkach i troskach dnia codziennego. 

Zorganizuj romantyczny wieczór filmowy! Czas spędzony 
z ukochaną_ym na kanapie przy pysznych przekąskach i zajmującym
filmie jest niepowtarzalny – szczególnie zimową porą, kiedy to pogoda
nie zachęca do wyjścia do kina. Zostańcie w domu, zróbcie naturalne
maseczki do twarzy i spędźcie relaksujące i przytulne chwile razem.

A może… tak po prostu… nie rób nic? Wcale nie potrzebujemy
specjalnej okazji, aby okazywać uczucia i powiedzieć sobie… „Kocham
cię”. Każdy dzień jest ku temu okazją, nieprawdaż? Więc jeśli się
odważysz, po prostu powiedz stanowcze nie konsumpcjonizmowi ze
świadomością, że już jesteś kochany – otoczenie Ci za to podziękuje 😉



Prezenty na Walentynki? Czym kierować się przy
ich wyborze? Sprawdź nasze rekomendacje

Zanim dasz się wciągnąć w wir walentynkowych zakupów, poświęć chwilę
na refleksję i zastanowienie się co jest naprawdę ważne w życiu i w Twoich
relacjach z innymi? Czym tak naprawdę chcesz obdarować ukochaną osobę?
Czy kolejną rzeczą, która z dużym prawdopodobieństwem w niedługim
czasie zakończy swój żywot na składowisku? Jeśli jednak bardzo Ci zależy
na podarunkach to pamiętaj, że nie musi się to łączyć z niepohamowaną
konsumpcją i brakiem troski o środowisko. Jeśli decydujesz się na
“materialny” podarunek, postaw na niezapakowane, trwałe przedmioty,
tak, by unikać tworzenia dodatkowych odpadów.

Kwiaty? Jasne, ale zamiast tych ciętych, których większość jest
importowana do Polski drogą lotniczą (!) z innych (często bardzo odległych)
regionów świata - podaruj roślinę doniczkową. Przykładem są tulipany,
które trafiają do Polski z Afryki!

Nie wiesz, jak to “ograć”? Oto nasza (przyznajemy, może nieco ckliwa 😅 )
propozycja: „Niech ta roślina rośnie, tak jak z każdym dniem rozwija się
moja miłość do Ciebie”. Jeśli postanowisz użyć powyższego sformułowania,
to pamiętaj, żeby wziąć odpowiedzialność za dbanie o podarowaną
roślinkę, aby zagwarantować jej długie życie 😉



Propozycje prezentów na Walentynki 

Jak to walentynki bez czekoladek?! Niestety, przemysł czekoladowy
związany jest z gwałtownym wylesianiem, a często również z bardzo
nieludzkimi warunkami pracy. A jeśli mówimy o mlecznej
czekoladzie, to tutaj dochodzi jeszcze ogromny wpływ produkcji
mleka na środowisko (emisje metanu, zużycie gleb pod uprawę pasz
itd.) Dlatego, jeśli nie potrafisz wyobrazić sobie święta zakochanych
bez czekoladek to przy ich zakupie zwróć uwagę na to, czy są
oznaczone znakiem Fairtrade (tj. certyfikatem zapewniającym o
zrównoważonej produkcji kakao). Po drugie, aby zmniejszyć ślad
środowiskowy pamiętaj, by wybierać produkty, które powstają
lokalnie (zamiast tych produkowanych masowo na drugim końcu
świata). Chcesz zrobić jeszcze więcej? Możesz wybrać takie miejsce,
które daje opcję zakupu czekoladek/pralinek/innych słodkości do
własnego pojemnika. 

A może upieczesz coś słodkiego samodzielnie? Sprawdź proste
przepisy dla początkujących: https://kukbuk.pl/artykuly/wegan-
nerd-poleca-5-weganskich-deserow-dla-poczatk/

https://kukbuk.pl/artykuly/wegan-nerd-poleca-5-weganskich-deserow-dla-poczatk/


Propozycje prezentów na Walentynki 

Biżuteria to jeden z najtrwalszych prezentów, który będzie cieszył
obdarowaną osobę przez długie lata. Pamiętajmy jednak, by przy
wyborze biżuterii zwrócić uwagę na proces pozyskiwania materiałów
do jej produkcji. Niestety tradycyjna produkcja biżuterii, w której
wykorzystuje się diamenty lub naturalne perły, przynosi ogromne
szkody środowiskowe. Wydobywanie metali i kamieni szlachetnych
często wiąże się z degradacją gleby, zanieczyszczeniem wody i
powietrza, produkcją odpadów. Aby przeciwdziałać powyższym
praktykom wspieraj marki (szczególnie te lokalne) specjalizujące się w
etycznych i ekologicznych rozwiązaniach w produkcji biżuterii.
Świetnym przykładem zrównoważonego działania w tej dziedzinie jest
upcykling lub wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Ekologiczna biżuteria - z recyklingu i nie tylko • Ekologia na co dzień -
jak być EKO | Eko360.pl 

https://eko360.pl/ekologiczna-bizuteria-z-recyklingu-i-nie-tylko/


Propozycje prezentów na Walentynki 

A może zamiast iść do jubilera kup biżuterię z drugiej ręki? Kupując
przedmioty z drugiej ręki nie pozwalasz popaść w zapomnienie rzeczom,
które jeszcze długo mogą posłużyć innym. Wybór przedmiotu, który był
wcześniej używany przez kogoś innego, nie umniejsza osobie
obdarowywanej, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, może mieć
znacznie większe znaczenie. Oryginalność rzeczy z drugiej ręki oraz
historie jakie kryją sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na ich
zakup. Co więcej kupowanie rzeczy używanych i vintage jest
odpowiedzialne społecznie, gdyż pomaga ograniczać nadprodukcję oraz
wywiera presję na te gałęzie biznesu, które powinny lepiej dbać o
zrównoważony rozwój.

Prezent wybrany? Zapakuj upominek tak, by nie używać plastiku i
innych nienadających się do ponownego wykorzystania materiałów.
Postaw na minimalizm. Czasem prezent jest na tyle ładny sam w sobie, że
nie potrzebuje opakowania! 
 
 ZOBACZ
 Japońska metoda pakowania prezentów za pomocą chust 
 

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/65215126/pakowanie-prezentow-po-japonsku?fbclid=IwAR1QCYIwYYV4sOzfm_-ND93LCU8cEmZpJ6omC-bZmejX7q8JSsJr_iTwZ4M
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/65215126/pakowanie-prezentow-po-japonsku?fbclid=IwAR1QCYIwYYV4sOzfm_-ND93LCU8cEmZpJ6omC-bZmejX7q8JSsJr_iTwZ4M


Stwórz własną kartkę walentynkową! Jasne, musisz w to włożyć nieco
więcej wysiłku niż w zakup gotowego karnetu. Tylko, że dostępne w
sprzedaży kartki chociaż mogą wyglądać całkiem ładnie, to często
pozbawione są oryginalności. Co więcej tworzenie własnych kartek
zmniejszy popyt na gotowe kartki w przyszłości! Pamiętaj, do
wykonania kartki wystarczą Ci tylko dwie rzeczy: zestaw kolorowych
kredek i papier. Nie masz ich pod ręką? Stwórz spersonalizowaną
kartkę online przy pomocy darmowego kreatora lub przekaż ustnie
swoją specjalną, przemyślaną wiadomość. 

Takie spersonalizowane gesty miłości nigdy nie wychodzą z mody
i są bardziej przyjazne dla środowiska 😉

Propozycje prezentów na Walentynki

Nie potrafisz wyobrazić sobie Walentynek bez mocniejszego trunku?
Zaopatrz się w butelkę lokalnego wina (tak, w Polsce też mamy winnice!).
Jeśli chcesz możesz pomyśleć o jej udekorowaniu, najlepiej przy użyciu
naturalnych materiałów, np. gałązek, szyszek, sznurka konopnego…

Tutaj znajdziesz ranking polskich win: https://naszewinnice.pl/winnice-
polskie/wydarzenia/konkursy/polskie-korki-2020-najlepsze-polskie-wina/

Jak zawsze pamiętaj o recyklingu i/lub ponownym użyciu butelki po jej
opróżnieniu. 

Romantyczna kolacja przy akompaniamencie świec? No pewnie, ale może
tym razem postaw na świece sojowe? Jeśli chcesz możesz wykonać je
samodzielnie! Trzy podstawowe materiały, których potrzebujesz, to wosk
sojowy, knot i naczynie na świecę. Wosk sojowy to świetna i w 100%
biodegradowalna alternatywa dla parafiny. Co więcej, wspaniałą rzeczą w
tworzeniu własnych świec jest to, że możesz ponownie użyć dowolnie
wybranego pojemnika. Może to być słoik, metalowa puszka, szklanka, a
nawet połówka skórki pomarańczy! Jak zrobić świece sojowe DIY? |
Ekodrogeria

https://naszewinnice.pl/winnice-polskie/wydarzenia/konkursy/polskie-korki-2020-najlepsze-polskie-wina/
https://ekodrogeria.pl/blog/jak-zrobic-swiece-sojowe-diy


Zrób to sam_a

Chcesz wykonać prezent samodzielnie? Ponowne wykorzystanie
rzeczy i materiałów by stworzyć coś wyjątkowego dla ukochanej
osoby z pewnością przyniesie wiele radości twórcy, ale też osobie
obdarowywanej. Poniżej znajdziesz kilka sugestii na prezenty
zero/less waste:

kule do kąpieli: Jak zrobić kule do kąpieli? Musujące kule DIY. | 4
Szpaki

miłosny list w butelce: Ciekawy prezent na Walentynki – list w
butelce - Zakumaj.pl / Walentynkowy list w butelce - Zrobiszsam.pl
(muratordom.pl)

walentynkowe przepisy kuchenne: Najlepsze przepisy na Walentynki
- DusiowaKuchnia.pl / Kuchenne pomysły na walentynkowe
śniadanie. Zaskocz ukochana osobę! | Magapunkt - Najlepsi w kuchni

słoik pełen ciepłych słów: Prezent walentynkowy diy - zrób to sama!
(kamperki.com)

olejek do masażu: Jak dobrać olejki do masażu? Jak zrobić swój
własny olejek? Ekspert radzi (bonnie.pl)

https://4szpaki.pl/blog/post/jak-zrobic-kule-do-kapieli-musujace-kule-diy
https://www.zakumaj.pl/artykuly/ciekawy-prezent-na-walentynki-list-w-butelce.html
https://zrobiszsam.muratordom.pl/blogi/195_walentynkowy-list-w-butelce.html
https://dusiowakuchnia.pl/najlepsze-przepisy-na-walentynki-2020/
https://najlepsiwkuchni.pl/kuchenne-pomysly-na-walentynkowe-sniadanie-zaskocz-ukochana-osobe/
http://www.kamperki.com/prezent-walentynkowy-diy/
https://bonnie.pl/olejki-do-masazu/


 Znajdziesz tutaj:

Sklepy z żywnością na wagę

Usługi gastronomiczne

Serwisy naprawcze

Kosmetyki i środki czystości

Odzież

Rzeczy do domu i ogrodu 

Noclegi

...wszystko w duchu zero waste!

Zapraszamy do zajrzenia na Mapę Zero Waste

https://mapazerowaste.pl/


W te Walentynki okaż swoją miłość 
Polskiemu Stowarzyszeniu Zero Waste! 

 
Obserwuj nas w mediach społecznościowych.

Odwiedź naszą stronę! Wesprzyj nasze działania!
 

Fanimani - https://fanimani.pl/polskiestowarzyszeniezerowaste/ 
 

Patronite: https://patronite.pl/PSZW
 
 
 
 

Opracowanie: Joanna Klim oraz Joanna Kądziołka

WWW.ZERO-WASTE.PL

https://zero-waste.pl/
https://zero-waste.pl/wesprzyj-nas/
https://fanimani.pl/polskiestowarzyszeniezerowaste/
https://fanimani.pl/polskiestowarzyszeniezerowaste/
https://patronite.pl/PSZW
https://patronite.pl/PSZW
http://www.zero-waste.pl/

