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Gdańsk, wrzesień 2017-luty 2018

W ramach pilotażu 9 gdańskich rodzin dobrowolnie zdecydowało się ograniczyć lub wyeliminować 
szkodliwe substancje chemiczne ze swojego najbliższego otoczenia. Projekt był realizowany przez 
okres 6 miesięcy i towarzyszyły mu warsztaty dotyczące m.in. przygotowywania naturalnych kosmety-
ków i środków czystości, edukacji w zakresie niebezpiecznych substancji występujących w tworzywach 
sztucznych czy bezpiecznych zabawek. 

Uczestników pilotażu poddaliśmy badaniom na zawartość określonych związków chemicznych. Wy-
konano analizy zawartości wybranych związków endokrynnie czynnych w moczu uczestników oraz 
kurzu domowym – przed startem i po zakończeniu pilotażu. Próbki kurzu pobierane były w pokojach 
dziennych, w których mieszkańcy deklarowali najdłuższy okres przebywania (salon), a na 3 dni przed 
pobraniem próbek, by otrzymać odpowiednią ilość materiału do badań, wybrany obszar nie podlegał 
sprzątaniu. W czerwcu dodatkowo pobrano próbki kurzu z podłogi pod łóżkiem.

Wśród uczestników przeprowadzono ankietę narażenia na substancje endokrynnie czynne wynikają-
cego z warunków domowych (rodzaj mebli, wykorzystywane akcesoria, przeprowadzony remont) oraz 
stylu życia (kosmetyki, sprzątanie, gotowanie). Ankieta miała na celu zbadanie zależności pomiędzy 
wyposażeniem domu a stężeniem wybranych związków endokrynnie czynnych (ang. endcrine disrup-
tors, ED) w kurzu domowym, a także pomiędzy stylem życia oraz nawykami żywieniowymi a stężeniem 
ED w moczu osoby badanej.



Jak uczestnicy pilotażu wspominają
półroczną detoksową przygodę?

Wyniki badań wykazały, że wprowadzone przez uczestni-
ków zmiany stylu życia przyczyniły się do istotnego zmniej-
szenia ich narażenia na związki endokrynnie czynne (ED), 
potwierdzonego obniżeniem stężenia ED w próbkach moczu 
oraz kurzu domowego.



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Przede wszystkim chęć zwiększania świadomości, poszerzenia wiedzy.

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiej – zrezygnować ze sklepowych produktowych do sprzątania. 
Najtrudniej – zrezygnować z kupnego proszku do prania i płynu do płukania.

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Wyniki badań!

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Robię środki czystości. Najłatwiej przyswoiłam przepis na płyn czyszczący do codziennego sprzątania 
na bazie wody i octu. Kosmetyków nie robię, ale kupując – uważnie sprawdzam składy.

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Nie jest to aż tak trudne, jak może się wydawać. Nie jest to też kosztowne! 

Rodzina 
Jurkowskich

na zdjęciu Malwina i Filip



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Przede wszystkim zdrowie oraz chęć zminimalizowania objawów alergii i problemów skórnych. 

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiej: sprzątanie octem, cytryną, sodą oraz czytanie etykiet i wybieranie produktów o najkrót-
szych i najbardziej naturalnych składach. 
Najtrudniej: przygotowanie domowego proszku do prania (choć faktycznie działa). Przestałam korzy-
stać ze zmywarki (trudno o skuteczny domowy środek, a kupne nie mają dobrych składów).
 
Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Prostota – myślałam, że będzie trudniej! 

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Lubię uniwersalny płyn do sprzątania na bazie octu i peeling cukrowy (świetnie działa, ładnie się 
rozpuszcza – nie zatyka odpływu). Robiłam też proszek, ale wciąż trudno mi się na niego całkowicie 
przestawić. Samodzielnie zrobiłam ściereczkę konopną.

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
To proste i dobre – dla zdrowia i środowiska!

Rodzina Żukowskich 

na zdjęciu Violetta



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Zdrowie rodziny. Dbamy już o to, co jemy – to kolejny krok. Chcieliśmy też uporządkować posiadaną 
już wiedzę. 

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiej: nauczyć się oznaczeń plastików i zrezygnować z tych potencjalnie szkodliwych.
Najtrudniej: zorganizować się, by samodzielnie przygotowywać środki czystości (z kosmetykami 
poszło łatwiej).

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Wyniki badań – mimo zdrowego stylu życia i diety. Mieszkamy w nowo urządzonym domu, a okazuje 
się, że nowe rzeczy też mogą zawierać szkodliwe substancje. Miałam świadomość dot. szkodliwości 
ubrań, ale okazało się, że warto przyjrzeć się także np. dywanom, podłogom, oknom, farbom czy 
świeczkom zapachowym. 
 
Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Wspaniały jest domowy dezodorant – robię większą partię i rozdaję znajomym i rodzinie w prezen-
cie, żeby przekonać ich do zdrowych nawyków. Sprawdzają się także środki czystości – np. domowy 
płyn do mycia podłóg (woda, ocet, olejki). Lubię też woskowany woreczek z warsztatów, które odbyły 
się podczas pilotażu. 

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Geny ładują pistolet, ale to środowisko pociąga za spust. „Detoks” to profilaktyka chorób cywilizacyj-
nych, autoimmunologicznych i alergicznych. 

Rodzina Ługowskich 

na zdjęciu Wioletta



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Chęć zadbania o zdrowie, walka z alergiami, troska o dzieci. Coraz więcej i coraz młodszych osób cho-
ruje na nowotwory – chcemy się przed tym chronić. Chcemy żyć w przyjaznym i zdrowym środowisku, 
koegzystować z naturą, a nie ją niszczyć.
 
Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiej: przechowywanie artykułów sypkich w papierze lub szkle, ograniczenie puszek i plastików, 
rezygnacja z części zakupów paczkowanych potraw.
Najtrudniej: przechowywanie chleba w woreczkach, zamrażanie (trzeba używać do tego folii).
 
Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Skuteczność i prostota domowego proszku do prania i proszku do zmywarki – nie wrócimy do kup-
nych. Większe wyczulenie na składy – także w kontekście żywności. 
 
Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Robimy pastę do zębów, balsam, proszek do zmywarki, mydełko dla dzieci, płyn do mycia naczyń (choć 
nie sprawdza się do bardzo zatłuszczonych rzeczy). Proszek do prania też robimy sami (choć za pierw-
szym razem skamieniał – warto trzymać kwasek osobno).
 
Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Chcę by moje dzieci doczekały swoich dzieci i nie chcę bezczynnie patrzeć na destrukcję środowiska. Każ-
dy może się zaangażować - małymi krokami jesteśmy w stanie zmienić ten świat. Warto zacząć już dziś. 

Rodzina Stanny 

na zdjęciu Magdalena i Grzegorz z dziećmi: Kornelią i Konradem



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Chęć dowiedzenia się od ekspertów, czy faktycznie chemia jest tak groźna (zależało mi na informacjach 
z „pierwszej ręki” - w sieci jest wiele niesprawdzonych źródeł).  

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiejsza była rezygnacja z domowej chemii i ograniczenie plastików (przerzuciliśmy się na słoiki). 
Najtrudniej było mi odnaleźć się w gąszczu substancji i świadomie czytać etykiety, żeby umiejętnie 
wybierać produkty przyjazne zdrowiu i środowisku. 

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Skuteczność domowego antyperspirantu! :) Poza tym nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, że opa-
kowania do żywności mogą być groźne i jak bardzo trzeba na nie uważać. Projekt stał się też okazją do 
wdrożenia w codzienność minimalizmu – przy okazji ograniczania szkodliwych substancji, nauczyliśmy 
się w ogóle ograniczać ilość kupowanych rzeczy.

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Przygotowuję antyperspirant, pastę do zębów, woskowijkę na jedzenie, zabawki (te, które robiliśmy 
na warsztatach). Jeśli chodzi o środki czystości - robię płyn do dezynfekcji, a brudne powierzchnie prze-
cieram octem. 

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Zrób sobie detoks i przy okazji zaoszczędź! 

Rodzina 
Kardisoy 

na zdjęciu Aleksandra 
z córką Emilią



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Zdrowie rodziny (także KOTA) oraz chęć poszerzenia wiedzy w zakresie codzien-
nych nawyków, które pozwalają zadbać o siebie i o środowisko naturalne. 
 
Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, 
a które najtrudniej?
Najłatwiejsze (i bardzo przyjemne) okazało się samodzielne przygotowywanie do-
mowych środków czystości i kosmetyków. 
Bez większych trudności udało się ograniczyć użycie plastików. Wnikliwie czytamy 
oznaczenia – unikamy w szczególności tworzyw z symbolem 01, 03 i 07. Jeśli kupuje-
my produkty spożywcze w plastikowych opakowaniach, w domu staramy się prze-
kładać je do bezpiecznych pojemników (np. szklanych).
Nie udało mi się zrezygnować ze sklepowego dezodorantu. Domowy antyperspirant 
z sody oczyszczonej i oleju kokosowego nie jest dla mnie wystarczająco skuteczny. 
Nie jestem też do końca zadowolona z płynu do naczyń w wersji „DIY”.

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
Przekonałam się, że środki takie jak „Cif” czy „Domestos” nie są potrzebne – z powodzeniem można 
zastąpić je mniej agresywnymi produktami na bazie przyjaznych zdrowiu i środowisku składników. 
Nie sądziłam, że ocet czy kwasek cytrynowy okażą się tak skuteczne w walce z kamieniem. 
Nie spodziewałam się też, że samodzielne przygotowywanie kosmetyków może być tak przyjemne, 
a nawet – stać się nową pasją 

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Szczególnie przypadł mi do gustu uniwersalny środek czyszczący, płyn do szyb 
i mleczko do czyszczenia łazienki. Często przygotowuję też płyn do dezynfekcji 
(woda + ocet + olejek z drzewa herbacianego i rozmarynowy). Chętnie testuję różne 
receptury domowych kosmetyków (głównie balsamów, peelingów i soli do kąpieli) 
– takie eksperymenty to wielka frajda! 
Na pewno wypróbuję jeszcze przepis na proszek do prania – do tej pory nie udało 
mi się go przygotować. 
 
Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych 
chemicznych substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Warto wiedzieć, ile szkodliwych substancji nas otacza i że istnieją zamienniki – bez-
pieczne, zdrowe i przyjazne środowisku, a do tego… tańsze od tych sklepowych!

Rodzina 
Sierackich 

na zdjęciu Agnieszka i Wojciech 
z synami: Aleksandem i Jeremim 
oraz kotka Baila



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Staramy się ogólnie (w wielu aspektach) żyć coraz zdrowiej – to kolejny krok.

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej?
Najłatwiej: sprzątanie octem, cytryną, sodą i szarym mydłem.
Najtrudniej: rezygnacja z kupnych środków do zmywarki (nie zawsze mają dobry skład, ale nie zna-
leźliśmy skutecznego rozwiązania DIY).

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu?
To, że da się posprzątać cały dom bez kupnej chemii i w prosty sposób. Trzeba być trochę chemi-
kiem i wiedzieć, że niektórych składników nie warto łączyć.

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu 
najchętniej korzystasz?
Kremy, środki czystości (najczęściej z octem), proszek do prania, olejek herbaciany do sprzątania 
toalety, pasta do czyszczenia.

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a?
Bez kupnej chemii zdrowiej i taniej!

Rodzina Kończak 

na zdjęciu Kamila i Maciej z córkami: Aleksandrą i Joanną



Co było dla Ciebie główną motywacją do wzięcia udziału w pilotażu?
Chęć zadbania o zdrowie i środowisko naturalne oraz nauczenie córki dobrych nawyków. 

Które z nawyków było Ci wprowadzić w codzienne życie najłatwiej, a które najtrudniej? 
Najłatwiejsza okazała się wymiana posiadanych przez nas plastikowych opakowań, ograniczenie che-
mii gospodarczej i zmiana sposobu codziennej pielęgnacji na bardziej naturalny. Najtrudniej było nam 
nauczyć się, jak wybierać odpowiednie opakowania i wyeliminować te potencjalnie szkodliwe podczas 
kupowania żywności. Niełatwa jest też rezygnacja z kupnych środków do zmywarki.

Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące podczas trwania projektu? 
Koszty (niewielkie), niska świadomość społeczna dot. szkodliwych substancji (byliśmy odbierani jako 
członkowie teamu „eko-szaleńców”) i niewielka liczba składników potrzebnych do tworzenia natural-
nych środków czystości czy kosmetyków. Zaskakująco przyjemne było też samodzielne przygotowywa-
nie zabawek (świetny sposób na kreatywne spędzenie czasu z rodziną).

Czy robisz kosmetyki lub środki czystości samodzielnie? Z jakiego przepisu najchętniej 
korzystasz? 
Przygotowuję proszek do prania, uniwersalny płyn do sprzątania, kremy i balsamy (eksperymentujemy 
z różnymi przepisami), używamy też szarego mydła.

Gdybyś miał/a przekonać innych do ograniczenia użycia szkodliwych chemicznych 
substancji (krótko), co byś powiedział/a? 
Nigdy nie wiesz, kiedy Twoje dziecko postanowi zjeść kostkę toaletową :) Zadbanie o zdrowie i środo-
wisko kosztuje naprawdę niewiele wysiłku (i pieniędzy) - po co się truć i jeszcze za to płacić?

Rodzina Gasperczyk 

na zdjęciu Weronika z córką Gosią
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