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CODZIENNIE GŁOSUJESZ NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Chcąc zadbać o lepszą przyszłość dla siebie i kolejnych pokoleń, staramy się dokonywać świadomych 

wyborów. O ile to możliwe, wybieramy rower czy pociąg, jako środek transportu, przechodzimy na dietę 

roślinną, lokalną i sezonową, a wychodząc z domu, zabieramy torbę na zakupy czy inne wielorazowe 

akcesoria jak kubek na kawę czy butelkę na wodę. 

Są jednak takie obszary życia, w których przyjazny środowisku wybór nie jest tak oczywisty. Jednym z 

nich jest Twoja garderoba. Znalezienie naprawdę zrównoważonych marek odzieżowych wciąż jest nie 

lada wyzwaniem, mimo iż zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami rośnie. Jack Wolfskin jest 

jednym z pionierów produkcji zrównoważonej odzieży, zarówno w kontekście produkcji, jak i transportu 

czy konserwacji oferowanych produktów. Wiedząc, na co zwrócić uwagę, z łatwością znajdziesz 

ubrania, które są lepszą alternatywą zarówno dla środowiska, jak i Twojego zdrowia!

Dzięki poradnikowi Twoja garderoba vs nasza planeta. Jak dbać o ubrania, oszczędzając 

pieniądze, czas i środowisko dowiesz się:

● na co zwracać uwagę przy zakupie garderoby, by oszczędzać pieniądze, czas i planetę,

● jak w ekologiczny sposób dbać o ubrania i akcesoria zarówno w domu, jak i w podróży, by przez 

lata wyglądały jak nowe,

●  jak wielką moc mają Twoje decyzje odzieżowe!

To właśnie od Twoich wyborów zależy pogłębianie się bardzo szybko postępujących zmian klimatu, 

które dotyczą nas wszystkich. Wybór tkanin, detergentów czy nawet koloru i rozmiaru garderoby ma 

tak samo duże znaczenie, jak to, czy marka wprowadza procesy ekologiczne i etyczne na każdym 

etapie produkcji. Niektóre z tych aspektów mogą się wydawać bez znaczenia, jednak... każda Twoja 

decyzja ma wpływ na cały świat! Sumując starania każdego z nas, szybko zobaczymy ogromny wpływ 

na stan naszej planety, która, odzwierciedla wybory wszystkich zamieszkujących ją konsumentów.
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ZAKUPY

… czyli jak Twoja garderoba wpływa na środowisko

Niezależnie od tego, ile wiesz o przemyśle 

modowym i jego wpływie na zmiany klimatyczne, 

zachęcamy Cię do dokładnego przyjrzenia się 

Twojej szafie i zastanowienia się, jakie praktyki 

możesz  wprowadzić, by zminimalizować jej ślad 

węglowy, czyli ilość gazów cieplarnianych (takich 

jak dwutlenek węgla),  do których emisji 

przyczynia się produkcja,  transport czy 

użytkowanie danego produktu. Wprowadzanie 

z m i a n  z w y k l e  k o j a r z y  s i ę  j a k o  c o ś 

skomplikowanego i czasochłonnego. Dlatego w tym poradniku otrzymasz praktyczne wskazówki, 

dowiesz się od czego zacząć czy jakie aspekty swojego życia zmodyfikować. 

Wybierajmy świadomie - na poczet wspólnej przyszłości

 

Musisz wiedzieć, że zakup jakiekolwiek rzeczy czy usługi wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych, 

zużyciem wody i energii oraz generowaniem odpadów. Tego nie da się uniknąć. Dlatego tak ważne jest, 

by nasza konsumpcja była naprawdę przemyślana. Jakimi wartościami się kierować przy wyborze 

garderoby? Oto lista ważnych wskazówek, dzięki którym możesz pewniej podejmować decyzje w 

trosce o środowisko i przyszłość.

CZY WIESZ, ŻE

Zgodnie z raportem World Economic Forum z 

2021 roku[1] sektor modowy jest trzecim 

n a j w i ę k s z y m  e m i t e r e m  g a z ó w 

c i e p l a r n i a n y c h  z a r a z  p o  p r z e m y ś l e 

spożywczym i budowlanym? Co więcej, emisje 

z tego sektora są wyższe niż te z lotnictwa 

czy transportu morskiego[3] razem wzięte!

4



7 ZŁOTYCH WSKAZÓWEK

1. Napraw zanim zastąpisz nowym: to przede 

w s z y s t k i m  o s z c z ę d n o ś ć  z a s o b ó w 

naturalnych i energii, ale także szansa, by 

zaoszczędzić pieniądze i zainwestować w 

lepszej jakości ubrania w przyszłości.

2. Postaw na jakość a nie na ilość: jeśli faktycznie potrzebujesz kupić kolejną rzecz, zainwestuj w 

przedmiot naprawdę dobrej jakości, co tyczy się zarówno odzieży używanej (co jest dobrym 

wyborem, jeśli myślimy o wykorzystaniu tego, co już jest), jak i nowej. Wybieraj trwałe, solidnie 

wykonane i ponadczasowe ubrania, które chętnie będziesz nosić latami, a może nawet 

przekażesz kolejnym pokoleniom. To 

oszczędność dla planety i Twojego portfela! 

Dzięki temu  wykorzystanych zostanie o 

wiele mniej zasobów naturalnych i nie 

powstanie tyle odpadów generowanych nie 

tylko podczas ich produkcji, ale również w 

efekcie ich późniejszego zużycia i utylizacji. 

3. Postaw na kolory przyjazne środowisku 

czyli takie, które powstają w wyniku  procesu farbowania, który nie szkodzi bioróżnorodności.  

Certyfikowane, bezpieczne barwniki to jedyna gwarancja zdrowia dla Twojej skóry i dla naszej 

planety - wspieraj więc takie marki, które na swojej stronie internetowej czy metkach wspominają 

o ekologicznych technologiach farbowania. 

4. Stara j  s ię  wybierać  cer tyfikowane 

materiały naturalne, ponieważ są one 

najlepsze dla Twojej skóry i  ulegają 

biodegradacji, nie szkodząc środowisku tak 

jak materiały syntetyczne. W ten sposób 

m a s z  t e ż  p e w n o ś ć ,  że  w  p ro c e s i e 

produkcyjnym - od pozyskiwania tkanin aż 

po pakowanie - stosowane są substancje 

mające neutralny wpływ na środowisko i 

Twoje zdrowie.

CZY WIESZ, ŻE

Branża mody jest drugą pod względem zużycia 

wody, zaraz po sektorze spożywczym [4]? Z kolei 

nawozy sztuczne używane przy produkcji tkanin 

znacznie uszczuplają nasze zasoby naturalne.

CZY WIESZ, ŻE

Przy tworzeniu najnowszej kolekcji NATURE Jack 

Wolfskin wykorzystał nie tylko ciepłe, naturalne, 

przyjemne dla oka barwy oraz liczne  materiały z 

recyklingu, ale także innowacyjny, ekologiczny 

proces farbowania bez użycia wody, z minimalną 

ilością barwnika?

CZY WIESZ, ŻE

Jack Wolfskin zrezygnował w swoich produktach 

ze wszystkich składników fluoropochodnych 

(takich jak PFC), chociaż są one łatwym i bardzo 

popularnym rozwiązaniem, zapewniającym 

odporność na wodę czy pyły? Substancje te są 

jednak bardzo toksyczne dla ludzi i środowiska, więc 

technolodzy Jacka Wolfskina znaleźli dla nich 

skuteczne, ekologiczne alternatywy. 

5



5. Jeśli wybierasz materiały syntetyczne, sięgaj po te wykonane z recyklingu (chociażby w 50%). 

Wspierają   czyste środowisko i gospodarkę obiegu zamkniętego, nadając bezużytecznym na pierwszy rzut 

oka tworzywom  nowe życie. 

6. S z u k a j ą c  p o t r ze b n yc h  e l e m e n t ó w 

garderoby, zaglądaj do ofert lokalnych i 

zrównoważonych marek ,  które jasno 

deklarują warunki pracy swoich pracowników 

oraz zobowiązania wobec ochrony środowiska. 

7. Nie wyrzucaj ubrań, które już Ci nie służą: 

zdecydowanie za wiele odzieży ląduje na 

wysypiskach, mimo że założone są zaledwie 

kilka razy! Zamiast od razu pozbywać się 

niechcianej odzieży czy obuwia rozdaj je wśród 

członków rodziny, zorganizuj lub dołącz do 

lokalnej wymiany ubrań , oddaj do sprawdzonego 

punktu zbiórki odzieży lub przekaż  inicjatywom 

takim, jak Ubrania do Oddania, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej (PKPS) czy domy pomocy. A 

gdy nie da się ich już nosić, możesz dać  im nowe 

życie: przerabiając na szmatki, zabawki dla 

zwierząt, patchworkowy dywanik do łazienki czy 

wiele innych praktycznych przedmiotów (patrz: 

upcyklingowe tutoriale Ethy x Knot&More), jak i 

oddając je do recyklingu (co jest dziś możliwe w 

wielu sieciowych sklepach odzieżowych). 

CZY WIESZ, ŻE

Niektóre pestycydy stosowane przy uprawie, jak i 

barwniki do farbowania tkanin, mają zdolność 

akumulacji w naszym ciele? Naukowcy do dziś nie 

są pewni, jak duży wpływ mogą one mieć np. na 

nasz układ hormonalny [13][14]. 

Wszystkie ubrania Jack Wolfskin posiadają 

certyfikat Zero Discharge of Hazardous Chemicals 

(ZDHC) certyfikowanych przez  a wiele jest także 

bluesign® oraz Gruner Knopf co gwarantuje, że ich 

produkty są bezpieczne dla planety i dla Ciebie!

CZY WIESZ, ŻE

Jack Wolfskin korzysta z pionierskich materiałów 

z recyklingu odznaczonych certyfikatem Global 

Recycled Standard (GRS) i  w większości 

tworzonych ze zużytych plastikowych butelek 

oraz ścinków tekstylnych? W najnowszej kolekcji 

NATURE znajdziesz produkty wykonane nawet w 

100% z recyklingu!

6



CZY WIESZ, ŻE

Pracownicy szyjący w Chinach, Bangladeszu, Kambodży, Indiach, Indonezji, Pakistanie czy na

Sri Lance często nie dostają wynagrodzeń, które pozwalałyby na pokrycie nawet podstawowych potrzeb? 

Często jest to nawet 7 razy za mało w stosunku do cen zakwaterowania i jedzenia [9] - to prawdziwa cena 

fast fashion, czyli taniej, szybko produkowanej odzieży z popularnych sieciówek.

Jack Wolfskin od lat posiada certyfikat organizacji Fair Wear Foundation (FWF), która jest globalną i 

szanowaną inicjatywą,  kontrolującą tzw. etykę produkcji, czyli m.in. poszanowanie praw i zapewnienie 

godnych warunków pracy osobom zatrudnionym  przy  produkcji odzieży.

CZY WIESZ, ŻE

Statystyczny Europejczyk kupuje lub dostaje rocznie 26 kg ubrań przy czym aż 11 kg wyrzuca [5]? Nawet 

60% odzieży pozbywamy się w ciągu roku od ich nabycia [7], a korporacje fast fashion często pozbywają się 

nadmiaru jeszcze zanim trafi na sklepowe półki!
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KONSERWACJA

… czyli jak opiekować się garderobą, by żyła jak najdłużej

PRANIE

Jak sobie wypierzesz, tak się ubierzesz!

Pranie ma ogromne znaczenie dla żywotności ubrań, ilości zużywanej energii, wody czy stopnia, w 

jakim przyczyniamy się do ochrony środowiska. Co więc należy brać pod uwagę?

● Temperatura, wirowanie, prasowanie… czyli czytanie metek! Wszystkie te aspekty nie zostają 

podane bez powodu, a wszystko po to, aby ubrania służyły Ci przez lata.

● Pamiętaj, aby każdy element odzieży odpowiednio przygotować jeszcze przed praniem, 

opróżniając kieszenie, zapinając wszystkie suwaki i guziki, zawiązując sznurki  i troczki (nie za 

ciasno) oraz wywracając dżins i ubrania z nadrukami na lewą stronę. Te drobiazgi mają wbrew 

pozorom ogromne znaczenie bo sprawiają, że te dość delikatne elementy nie są wystawione na 

niepotrzebne działanie detergentów czy silnego wirowania, które mogłoby je uszkodzić.

● Jeśli chcesz odświeżyć swoje ubrania, korzystaj z naturalnych rozwiązań. Aby barwy Twoich 

ubrań odzyskały intensywność, dodaj do prania odrobinę octu. Z kolei do podkreślenia bieli 

świetnie sprawdzi się łyżka nadwęglana sodu - naturalnego wybielacza.
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● Korzystaj z woreczków lub  poszewek do prania bielizny i skarpetek. Pomocne będą też worki 

do ubrań, które mają tendencję do „kulkowania się”. Zapobiegają na przykład zaczepianiu się 

haftek o delikatne elementy stanika czy “znikającym” podczas prania skarpetkom. 

● Zainwestuj w torbę GuppyFriend�, kulę Cora Ball czy filtry do pralek (takie jak te od Girlfriend 

Collective, Planet Care czy Filtrol), wyłapujące mikroplastik uwalniający się z syntetycznych ubrań, 

zanim trafi on do oczyszczalni ścieków, a finalnie do ekosystemu wodnego (czyli do rzek, mórz i 

oceanów…). 

● Wybieraj powszechnie już dostępne naturalne i ekologiczne detergenty (to opłacalna inwestycja w 

zdrowie Twoje i środowiska), a ich ilość odmierzaj precyzyjnie - w ten sposób nie tylko unikniesz 

źle wypłukanych ubrań, ale także zaoszczędzisz.

● Kiedy musisz skorzystać z pralni chemicznych, wybieraj te ekologiczne, które nie korzystają z 

wybielaczy na bazie chloru czy mocnej chemii.

● Nie pierz za często: każde pranie oznacza stopniową utratę koloru, poluzowanie szwów i 

uwalnianie wcześniej wspomnianych mikroplastikowych włókien w przypadku ubrań 

syntetycznych.  Często zamiast prać, wystarczy ubranie po prostu wywietrzyć! 

Ekologiczne pralnie oraz sklepy z naturalnymi detergentami 

znajdziesz na .Ethy Maps
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SUSZENIE

Zamiast suszyć innym głowę, susz prawidłowo swoje ubrania!

● Suszarka elektryczna może i jest wygodna, jednak przyczynia się nie tylko do zużycia energii (co 

naraża Cię na koszty i dodatkowo wpływa na degradację środowiska), a także skraca trwałość 

ubrań, szczególnie gdy suszymy je na dużych obrotach. Zamiast tego warto wrócić do starego 

dobrego rozwiązania, czyli klasycznych rozkładanych suszarek na pranie oraz suszenia na 

sznurku, najlepiej na świeżym powietrzu (lub nad wanną, jeśli mieszkasz w mieście).

● Zamiast prasować każdy element garderoby, skorzystaj ze sprytnych rozwiązań takich jak 

domowa sauna parowa: biorąc kąpiel czy prysznic, powieś w łazience wygniecione ubranie na 

wieszaku i obserwuj, jak się zgrabnie rozprostowuje. 

● Ubrania też potrzebują oddychać! Jeśli tylko masz taką możliwość, staraj się luźno wieszać i 

układać je na półkach czy w szufladach, nie upychając na siłę. W ten sposób nie tylko będą się 

mniej gniotły, ale także zachowają świeży zapach na dłużej. Możesz też zawiesić w szafie i włożyć 

do szuflady torebeczkę z suszonymi kwiatami lawendy lub skropić co jakiś czas kawałek 

materiału czy kartonika lawendowym olejkiem eterycznym, co przy okazji odstraszy mole.
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TKANINY

Co tkanina, to obyczaj

Każdy materiał wymaga innego traktowania w celu zachowania jego właściwości. Dlatego zawsze 

podczas zakupów i pielęgnacji odzieży stosuj się do jednej, podstawowej zasady: czytaj metki! To one 

pozwolą Ci ocenić, jak wiele pracy, czasu i pieniędzy będzie wymagało od Ciebie dbanie o daną część 

garderoby.

Zdarza się jednak, że takiej metki nie ma (np. w ubraniach wystawionych w sklepach z używaną odzieżą 

czy na portalach internetowych) lub napis na metce jest nieczytelny. W takim wypadku warto umieć 

rozróżniać materiały dotykiem, a kiedy nadal materiał jest zagadką - sięgnąć po uniwersalne zasady 

dbania o tkaniny, które poznasz w tym rozdziale.
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BAWEŁNIANA DZIANINA

JAK ROZPOZNAĆ

Dzianina z bawełny, szczególnie dobrej jakości, jest materiałem przyjemnym w dotyku i dosyć gładkim. 

Najbardziej charakterystyczne jest jednak to, że bawełna ma tendencję do gniecenia się, a po 

pierwszym praniu nieco się kurczy. Dodatkowo, jest to materiał z natury higroskopijny, więc łatwo go 

zwilżyć - gdy jest mokra, staje się ciężka i stosunkowo długo schnie. 

 Warstwa zewnętrzna kurtki NATURE WOODS PARKA z kolekcji NATURE Jack Wolfskin 

wykonana została w 100% z organicznej bawełny.

PRANIE

Można prać ją w pralce z delikatnymi (najlepiej 

naturalnymi) detergentami,  lecz tylko z 

podobnymi kolorami, ponieważ bawełna łatwo 

przejmuje barwniki z innych tkanin. Nie 

przekraczaj temperatury prania 30-40�, mimo że  

na metce znajdziesz czasem  informację o 

maksymalnej temperaturze prania 60. 

CENNA WSKAZÓWKA

Bawełnę impregnowaną (sztywniejszą), oddaj do ekologicznej pralni chemicznej, ponieważ podczas 

normalnego prania mogą powstać trwałe zagniecenia, których nie rozprasujesz nawet żelazkiem.

CZY WIESZ, ŻE

Jack Wolfskin już od 2013 używa jedynie 

organicznej bawełny w celu ograniczenia ilości 

zużytej  wody i eliminacji pestycydów, których 

wymaga uprawa jej konwencjonalnej wersji?
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DŻINS I SZTRUKS

JAK ROZPOZNAĆ

Prawdziwy dżins wykonany jest w 100% z 

bawełny, więc - podobnie jak bawełniane bluzki - 

będzie bardzo ciężki po zamoczeniu i niełatwo go 

wysuszyć. Naturalny dżins się nie rozciąga - jeśli 

j e s t  e l a s t y c z n y,  t o  o z n a k a  d o m i e s z k i 

syntetycznych włókien (np. elastanu). 

Sztruks to prążkowana tkanina, która najczęściej 

powstaje z bawełny, jednak może być zrobiona 

także z jedwabiu czy wełny - będzie wtedy miał właściwości właśnie do nich zbliżone, choć wciąż 

pozostaje materiałem trwalszym i bardziej solidnym ze względu na swoją konstrukcję. Oczywiście, 

Jack Wolfskin swój sztruks robi tylko z organicznej bawełny, ponieważ zależy im zarówno na jakości, 

jak i etyczności materiału. 

Sztruks w 100% z organicznej bawełny wykorzystany został min. w kurtkach NATURE 

CORUROY JACKET.

PRANIE

Dżins i sztruks można prać w pralce, ale tylko razem z innymi dżinsowymi lub sztruksowymi ubraniami. 

Podobnie jak w przypadku klasycznej dzianiny bawełnianej, dżins oraz sztruks z bawełny z łatwością 

chłoną barwniki z innych tkanin.  Wirowanie ustaw na najniższe obroty, aby uniknąć odbarwień na 

zagięciach.

CENNA WSKAZÓWKA

Dżins i sztruks należy prać jak najrzadziej, by  zachować je w najlepszej kondycji, dlatego jeśli nie są 

poplamione, odśwież je i rozprostuj zagniecenia w  domowej łaźni parowej: wieszając ubranie na 

wieszaku w łazience podczas brania prysznica czy kąpieli. Z kolei w celu pozbycia się intensywnego 

zapachu, włóż je w papierowej torbie do zamrażarki lub wywieś na świeże powietrze na 2-3 dni.

CZY WIESZ, ŻE

Dzięki innowacyjnej technologii Jack Wolfskin na 

potrzeby najnowszej kolekcji NATURE stworzył 

ubrania z organicznego sztruksu bawełnianego, 

które dodatkowo nie nasiąkają wodą dzięki dzięki 

użyciu impregnatu bez PFC?
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KONOPIE

JAK ROZPOZNAĆ

Podstawową cechą tkanin konopnych jest fakt, że po pierwszych kilku założeniach stają się 

delikatniejsze i przyjemniejsze dla skóry. Jest to materiał mocny i trwały, a po kilkukrotnym wypraniu 

część włókien mięknie jeszcze bardziej pod wpływem tarcia i temperatury. 

Włókno konopne z recyklingu znajdziesz min. w zewnętrznej, odpornej na niepogodę, 

warstwie damskiego płaszcza NATURE WOODS.

PRANIE

Odzież z konopii należy prać w zimnej wodzie (max. 30). Takie ubrania są jednak bardzo trwałe, więc nie 

wymagają prania ręcznego, nawet gdy tkanina jest cienka. Z kolei w przypadku prasowania często 

potrzebna jest wyższa temperatura, by dobrze rozprostować wszelkie zagniecenia.

CENNA WSKAZÓWKA

Przy pierwszych kilku użyciach materiały z konopii mogą się wydawać twarde lub szorstkie, chyba że 

są już bardzo obrobione, natomiast po kilku praniach, a nawet założeniach, staną się znacznie 

przyjemniejsze w dotyku - wszystko za sprawą tarcia.
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LEN

JAK ROZPOZNAĆ

Len nie jest tkaniną szczególnie sprężystą, więc łatwo się gniecie - jeśli tak nie jest w przypadku 

Twojego ubrania, prawdopodobnie jest to materiał z domieszką bawełny, jedwabiu czy nawet poliestru. 

Na tkaninach lnianych zauważysz też zgrubienia nici czy wyraźniejsze sploty, ponieważ przędza, z 

której są wykonane nie jest jednolita. Len jest tkaniną bardzo przewiewną, podobnie jak inne naturalne 

materiały, co jest bardzo korzystne dla naszej skóry, która dzięki temu oddycha.

PRANIE

Len możesz prać w pralce i chociaż łatwo go odplamić ze względu na jego właściwości, warto 

skorzystać z naturalnego płynu zmiękczającego, aby przyjemniej się go nosiło.

CENNA WSKAZÓWKA

Lnianych tkanin nie należy przesuszać, a prasować powinno się je jedynie, gdy są delikatnie wilgotne 

(świeżo po praniu lub spryskane wodą).

JEDWAB

JAK ROZPOZNAĆ

Jedwab jest przede wszystkim tkaniną niezwykle trwałą i delikatną w dotyku, jednak nie jest tak śliski 

jak poliester. Błyszczy się znacznie mniej niż syntetyczne materiały jedwabnopodobne. Zwróć też 

uwagę na to, jak się zachowuje przy noszeniu - jedwabna tkanina jest oddychająca, podczas gdy, 

zakładając odzież syntetyczną, która tylko go udaje, bardzo szybko się spocisz. 

PRANIE

Jedwab należy prać w ekologicznych pralniach chemicznych (szczególnie jeśli jest zaplamiony), choć 

można go też prać ręcznie w misce z ciepłą wodą 

i delikatnymi naturalnymi środkami czystości. 

Warto pamiętać, że trzeba umyć całą tkaninę, 

p o n i e w a ż   p r a n i e  t y l k o  z a b r u d zo n yc h 

fragmentów pozostawi zacieki. Radzimy nie 

wyciskać wody z jedwabiu - zamiast tego 

delikatnie strzepnij i powieś na wieszaku. 

CENNA WSKAZÓWKA

Aby przedłużyć trwałość jedwabiu, wieszaj go w naturalnej dla ubrań pozycji i prasuj jedynie żelazkiem 

parowym, na najniższej temperaturze i odwrócone na lewą stronę. Najlepiej, aby zrobić to, kiedy 

ubrania są jeszcze wilgotne, gdyż wtedy trudniej o przypalenie.

CZY WIESZ, ŻE

Przy tworzeniu najnowszej kolekcji NATURE Jack 

Wolfskin wykorzystuje tkaniny z konopii właśnie 

dlatego, że to najbardziej ekologiczny i trwały 

materiał? Co więcej, używa do tego włókien 

konopnych z recyklingu! 
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WEŁNA

JAK ROZPOZNAĆ

Wełna może być zarówno gryząca, jak i niezwykle delikatna - szczególnie w przypadku wełny 

merynosów czy kaszmiru. Najważniejszą cechą wełnianych ubrań jest jednak ich trwałość - mogą 

służyć latami i nie mechacić się czy nie odkształcać już po kilku praniach, jak to się dzieje w przypadku 

dzianin wykonanych z akrylu. Jeśli, nosząc „wełniany” sweter elektryzują Ci się włosy, a ubranie szybko 

się kurzy, to znak, że ubranie jest tak naprawdę syntetyczne. 

Certyfikowana wełna merino wykorzystana w bluzach NATURE LIFE nadaje im 

przyjemną miękkość.

PRANIE

Wełnę (niezależnie od rodzaju) należy prać 

ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem specjalnego 

naturalnego detergentu lub na specjalnym 

programie do wełny w pralce. 

CENNA WSKAZÓWKA

Żeby wysuszyć wełniane ubrania, rozłóż je na 

płasko, zachowując naturalny kształt, aby dobrze 

układały się po wyschnięciu.
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CZY WIESZ, ŻE

Obecnie większość wełny pozyskiwana jest w 

sposób, który krzywdzi zwierzęta? Dlatego wełna 

merino, z której korzysta Jack Wolfskin pochodzi 

ze sprawdzonych, zrównoważonych źródeł. Owce, 

od których pozyskiwana jest wełna do produkcji 

ubrań Jack Wolfskin,  żyją w warunkach zgodnych z 

p o t r z e b a m i  g a t u n k o w y m i ,  a  w  p r o c e s i e 

pozyskiwania wełny Jack Wolfskin nie stosuje 

okrutnej praktyki mulesingu. Co więcej, Jack 

Wolfskin , ponieważ nie korzysta z wełny angorskiej

jej pozyskiwanie wiąże się z nieuniknionym 

cierpieniem królików.



SKÓRA NATURALNA

JAK ROZPOZNAĆ

Skóra naturalna jest niezwykle miękka, giętka i elastyczna i często zauważysz na niej niejednolite 

„zmarszczki”. Prawdziwym testem jest jednak interakcja z wodą - kropla szybko wchłonie się w 

prawdziwą skórę, podczas gdy w przypadku skóry syntetycznej, zostanie ona na powierzchni. 

Miękka skóra welurowa z wodoodporną i oddychającą membraną wykorzystano w 

modelu AUCKLAND WT TEXAPORE BOOT.

CZYSZCZENIE

Brud ze skóry naturalnej najlepiej usunąć suchą szczotką (dość miękką, by jej nie porysować), a 

następnie skorzystać z delikatnego detergentu lub mieszanki wody i oleju roślinnego, np. kokosowego 

(w proporcji 1:1), nałożonej na miękką szmatkę (np. zużyty t-shirt) do usunięcia pozostałych 

zabrudzeń. Część drobnych zabrudzeń można 

usunąć również… skórką banana! Wystarczy 

potrzeć skórzany przedmiot wewnętrzną częścią 

skórki bananowej, a następnie pozbyć się reszty 

przy pomocy bawełnianej ściereczki. 

CENNA WSKAZÓWKA

Skóra naturalna musi być dobrze nawilżona i 

natłuszczona, by ładnie się prezentowała i 

służyła latami. Pamiętaj więc, by zabezpieczyć ją 

odpowiednim środkiem do impregnacji. Do 

butów sprawdzi się np. mieszanka oleju 

rycynowego, oleju kokosowego i wosku pszczelego albo olej lniany z 10% octem spirytusowym (w 

proporcji 3:1) - proces wydaje się czasochłonny, ale powtarzany regularnie przedłuży życie Twoich 

butów, torebki czy paska o wiele  lat!

CZY WIESZ, ŻE

Większość obuwia i akcesoriów skórzanych 

produkowana jest ze skóry krów hodowanych 

specjalnie w tym celu? Dlatego skóra, z której 

produkowane są buty Jack Wolfskin to „odpad” 

przemysłu spożywczego - marka ta nie chce 

przyczyniać się do cierpienia i śmierci jeszcze 

większej ilości zwierząt. Dodatkowo, Jack Wolfskin 

nie używa  żadnych futer i jest członkiem programu 

Fur Free Retailer.

17



PUCH I PIERZE

JAK ROZPOZNAĆ 

W dobrej jakości kurtkach puchowych stosowana jest 

mieszanka puchu i pierza w odpowiednich proporcjach. 

Jednak na rynku spotkać można często produkty z 

syntetycznym wypełnieniem. Podstawowymi różnicami 

między nimi jest objętość i ciężar - ubrania z prawdziwego 

puchu są lżejsze, a po ściśnięciu zajmują o wiele mniej 

miejsca niż te ze sztucznym „puchem”. Warto też zwrócić 

uwagę na ich zachowanie po zmoczeniu - kurtka z naturalnym 

pierzem szybko chłonie wilgoć, tracąc swój fason i stając się 

ciężka, podczas gdy taką wypełnioną syntetycznym włóknem 

znacznie trudniej jest zamoczyć. 

Do ocieplenia kurtek sztruksowych NATURE CORDUROY wykorzystano wyłącznie 

certyfikowane pierze.

CZY WIESZ, ŻE

Używany przez Jack Wolfskin puch 

posiada certyfikat „Responsible Down 

Standard” (RDS), co oznacza, że ptaki, 

od których pozyskiwany jest puch,  

trzymane są w warunkach zgodnych z 

potrzebami gatunkowymi, nie są 

dokarmiane na siłę, a pióra nie są 

pozyskiwane od żywych zwierząt?
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PRANIE

Wbrew pozorom produkty z puchu naturalnego należy prać dość regularnie, bo przedłuża to ich 

żywotność. Warto jednak używać do tego naturalnych detergentów dedykowanych do puchu, aby nie 

uszkodzić jego struktury. Dodatkowo, temperatura prania nie powinna przekraczać 30� i należy 

zastosować dodatkowe płukanie. Czasem trzeba do pralki wrzucić dodatkowo cięższą odzież lub 

namoczyć puchowe ubranie wcześniej - w przeciwnym razie ubrania te nie będą wystarczająco 

wypłukane. Niezbędnikiem jest jednak dodanie do bębna pralki piłeczek (np. tenisowych), które będą 

rozbijać puch w czasie prania - inaczej puch może się przemieszczać i zbijać, nieodwracalnie niszcząc 

ubranie. 

Z kolei w przypadku puchu syntetycznego rzadsze pranie jest lepszym wyborem. Wymagają one też 

szczególnie delikatnego traktowania, więc lepiej oddać je do ekologicznej pralni chemicznej.  

Uwaga: nie zrażaj się tym, jak wyprane ubranie będzie wyglądało zaraz po wyjęciu z pralki - zarówno 

puch naturalny, jak i syntetyczny potrzebują długiego suszenia, aby powrócić do swojej pierwotnej 

formy. W przypadku puchu naturalnego kluczowe jest także suszenie w pralce bębnowej lub na płasko 

(obracając co kilka godzin na drugą stronę), a nie na wieszaku, jeśli chcemy by ubranie zachowało 

fason. 

CENNA WSKAZÓWKA

Staraj się składać ubrania puchowe zawsze w inny sposób, by nie stworzyły się  trwałe zniekształcenia. 

W ich przypadku, nieład jest bardzo na miejscu!
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INNE TKANINY NATURALNE 

modal, wiskoza EcoVeroⓇ, TencelⓇ, bambus

JAK ROZPOZNAĆ

Modal, wiskoza EcoVeroⓇ Ⓡ czy Tencel  powstają z naturalnych włókien celulozowych (drzewnych), 

więc wszystkie charakteryzują się niezwykłą delikatnością, drobnymi splotami i określane mianem 

„lejących się”. Modal i wiskoza dodatkowo posiadają delikatny połysk. Tkaniny bambusowe także 

tworzone są z włókien celulozowych, więc mają podobne właściwości, jednak w dotyku będą nieco 

gęstsze niż materiały z wiskozy i chłoną znacznie więcej wody niż bawełna, dlatego coraz 

popularniejsze stają się bambusowe ręczniki, płatki kosmetyczne czy wielorazowe pieluszki i wkładki 

higieniczne.

PRANIE

TencelⓇ to stosunkowo wytrzymały materiał, który można prać w nieco wyższych temperaturach, 

jednak najlepiej zachowuje się gdy jest prany na delikatnym programie pralki, czyli w ciepłej, ale nie 

gorącej wodzie. 

Z kolei wiskoza, modal i bambus wymagają znacznie większej troski i trzeba je prać nie tylko w niskich 

temperaturach, ale także odwirowywać na niskich obrotach. Do wszystkich tych tkanin należy 

stosować naturalne i łagodne detergenty oraz bardzo ostrożnie odplamiać (o konkretnych naturalnych 

metodach odplamiania różnych zabrudzeń dowiesz się z kolejnego rozdziału tego przewodnika).

CENNA WSKAZÓWKA

Wiskoza i bambus, w przeciwieństwie do TenceluⓇ i modalu, mają tendencję do gniecenia się - należy 

je prasować od wewnętrznej strony z użyciem pary, aby uniknąć nieestetycznych zagnieceń 

(szczególnie w okolicach szwów). 
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WŁÓKNA SYNTETYCZNE

materiały takie jak: akryl, nylon, poliester, poliamid

JAK ROZPOZNAĆ

Podstawową cechą łączącą wszystkie syntetyczne tkaniny jest to, że są to włókna plastikowe, więc 

jeśli nie są właściwie zaprojektowane, nie pozwolą Twojej skórze oddychać. Często się też elektryzują i 

łatwo mechacą, natomiast ich zaletą jest brak podatności na gniecenie.

Kolekcja NATURE w większości wykorzystuje włókna z recyklingu. Na zdjęciu koszula 

NATURE TIME.

PRANIE

Sztuczne materiały najlepiej prać ręcznie lub w pralce 

w niskiej temperaturze i na niewielkich obrotach. W ten 

sposób nie tylko unikniesz trwałych zagnieceń, ale 

również ograniczysz ilość włókien z mikroplastiku, 

które przedostają się do wody. Z tego względu 

polecamy korzystanie z toreb czy filtrów do pralek, 

które wyłapują wszelkie syntetyczne mikrowłókna, 

zanim trafią one do ścieków i finalnie do ekosystemu 

wodnego i z powrotem do naszych domów.

CENNA WSKAZÓWKA

Ubrania syntetyczne nie wymagają zazwyczaj prasowania, a jeśli chcesz, by dobrze się układały, susz 

je na wieszaku w naturalnym dla nich ułożeniu.

CZY WIESZ, ŻE
Większość produkowanej na świecie odzieży i 

butów powstaje  z materiałów syntetycznych 

[2] takich jak poliester, nylon czy elastan? 

Podczas noszenia i prania takie ubrania 

rocznie wydzielają ponad 2 miliony ton 

plastikowych mikrowłókien, stanowiących 

dzisiaj aż 35% tego typu zanieczyszczeń 

morzach i oceanach [8].
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ODPLAMIANIE

Nie takie plamy straszne, jak je malują

Plamy to jeden z częstszych powodów wyrzucania ubrań,  jednak całe wieki ludzie potrafili je usuwać 

naturalnymi sposobami. Zapoznaj się się z  przyjaznymi środowisku rozwiązaniami naszych babć, 

które pozwolą Ci uniknąć korzystania z syntetycznych detergentów szkodliwych dla środowiska i 

Twojego zdrowia!

Przepis na uniwersalny odplamiacz

• 125 ml wody

• łyżka gliceryny roślinnej

• łyżka ekologicznego płynu do naczyń

Ta mikstura jest ekonomiczna i ekologiczna, a zaaplikowana na plamę od razu po zabrudzeniu i tuż 

przed praniem pomoże Ci się uporać z większością plam. Jeśli jednak wolisz kupić gotowy specyfik, 

wybierz  naturalne odplamiacze o delikatnym składzie lub takie na bazie aktywnego tlenu, które 

uporają się nawet z zaschniętymi plamami. 

Niemniej jednak, niektóre plamy wymagają zróżnicowanego działania. Sprawdź więc w ściągawce 

poniżej, jak poradzić sobie z zabrudzeniami po winie, trawie, czekoladzie czy tłuszczu! I pamiętaj, że w 

przypadku trudnych do usunięcia plam, najważniejszy jest CZAS - im szybciej zareagujesz, tym 

większa szansa na usunięcie plamy.

P.S. Polecamy Ci wydrukować tę tabelkę i powiesić tam, gdzie szybko sprawdzisz,

jak usunąć zabrudzenia.
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Typ zabrudzenia Jak sobie z nim radzić?

pot

1. Mieszanka 30 g sody i 30 g boraksu (do kupienia na przykład w internetowych 

drogeriach) dodana bezpośrednio do prania.

2. Roztwór wody, sody i wody utlenionej (1:1:1) naniesiony na plamy i pozostawiony 

na 45 minut przed wypraniem.

3. Pasta z octu i sody oczyszczonej (w proporcji 2:3) pozostawiona na godzinę 

bezpośrednio przed praniem - na najbardziej uciążliwe plamy.

krew

Natychmiast namocz materiał w zimnej wodzie (powstrzymuje wnikanie krwi wgłąb 

tkaniny) i zapierz plamę naturalnym mydłem lub płynem do naczyń. Powtarzaj do 

momentu, aż plama zacznie blaknąć - wtedy wrzuć ubranie do prania.

trawa

1. Nałóż  70 procentowy alkohol lub rozcieńczony amoniak i pozostaw na kilka minut, 

a następnie spłucz dokładnie zimną wodą.

2. Wetrzyj w plamę wodę utlenioną (szczególnie polecane do bawełny) albo kwasek, 

sok lub olejek eteryczny z cytryny.

czekolada

 Z czekoladą uporają się dwie mieszanki naniesione gąbeczką na plamę przed

 wypraniem: 

1. Roztwór z 1 łyżki boraksu i pół litra wody.

2. Roztwór z 2 łyżek octu i 1 szklanki wody.

kawa i herbata

Najlepszą metodą jest namoczenie zabrudzonych tkanin w ciepłej wodzie, a 

następnie nasypanie bezpośrednio na plamę sodę oczyszczoną i pozostawienie na 

kilka godzin, a następnie wypranie ubrania.

czerwone wino

 Plamy z czerwonego wina najlepiej usuwa się: 

1.   Jak najszybciej posypując plamę drobnoziarnistą solą, która wchłonie  barwnik.

2.    Zapierając plamę mieszanką mąki ziemniaczanej i soku z cytryny.

  Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy taka mieszanka nie odbarwi tkaniny, robiąc test

 na jej niewidocznym fragmencie.

jagody

 Na plamy z jagód szczególnie polecamy przed praniem:

1. Namoczyć tkaninę w wodzie z dużą ilością kwasku cytrynowego na czas od 1 do 6 

godzin.

2. Zanurzyć materiał w wodzie z octem w proporcji 2:1 (a jeśli plamy są zaschnięte, 

nawet 1:1) na 1-2 godziny.

3. Natrzeć plamę czystym cytrynowym olejkiem eterycznym lub sokiem z cytryny.

guma do żucia

Najsprytniejszą metodą jest zamrożenie gumy przy pomocy kostki lodu lub włożenie 

ubrania na pół godziny do zamrażarki, zeskrobanie zabrudzenia, a następnie wtarcie 

w miejsca, które wciąż się kleją odrobiny octu. 

wosk

Wosk najlepiej zeskrobać tępym nożem, a resztek, które wsiąkły w materiał, pozbyć 

się przy pomocy żelazka i papieru, który wchłonie wosk. Czasem trzeba tę czynność 

powtórzyć kilkakrotnie, zanim pozbędziesz się plamy.

zatłuszczenia

Na tłuste zabrudzenia najlepiej sprawdza się przelanie ich na wylot wrzątkiem, póki są 

świeże, a także mąka ziemniaczana pozostawiona na kilka minut, a następnie wytarta 

szczotką z roślinnego włosia. Do bawełny natomiast najlepiej wykorzystać naturalną 

pastę do zębów i wetrzeć ją w plamę, zanim przystąpisz do prania. 



PODRÓŻE

Jak się spakujesz, tak się poczujesz

Sposób, w jaki traktujemy nasze ubrania, podróżując ma ogromne znaczenie dla utrzymania ich w jak 

najlepszej kondycji. Jeśli odrobinę się postarasz, posłużą Ci na wiele kolejnych wycieczek.

 

O czym szczególnie warto pomyśleć?

● Zamiast składać, roluj! Klasycznie poskładane w walizce czy torbie ubrania zajmują więcej 

miejsca, poza tym ma to jeszcze jedna wadę: powoduje powstawanie trudnych do rozprasowania 

zagnieceń, a czasem nawet są one nie do usunięcia! Ten aspekt jest szczególnie istotny w 

przypadku odzieży skórzanej i puchowej, której się nie prasuje.

● Pakując ubrania - podobnie jak przed praniem, zapnij wszystkie suwaki, zapnij guziki i opróżnij 

kieszenie - dzięki temu nie powstaną zagniecenia i odkształcenia, z którymi ciężko poradzić sobie 

bez żelazka.

● Eleganckie ubrania zapakuj w materiałowy pokrowiec, a kiedy składasz go np. na pół, możesz 

wsadzić pomiędzy zrolowane ubrania czy ręczniki by uniknąć zagnieceń. Dzięki temu chronisz 

ubrania przed zabrudzeniami czy włoskami przyczepiającymi się z innych ubrań.

● Buty zapakuj w torbę, by oddzielić je od ubrań (przyjemna byłaby torba płócienna, ale jeśli buty 

zdążyły się ubrudzić, lepsza będzie wielorazowa torba plastikowa). Zabierz też ze sobą szczotkę 

do butów oraz wosk, jeśli są skórzane - przydadzą się w razie zabrudzeń czy do dodatkowej 

pielęgnacji. 
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● Przyda Ci się małe opakowanie delikatnego naturalnego płynu czy mydła do prania oraz 

odplamiacza (możesz np. przelać je do małego słoiczka po kremie). Dzięki temu zawsze 

wyczyścisz proste zabrudzenia bez konieczności użycia pralki i uratujesz swoje ubrania przed 

trwałą plamą.

● Wyposaż się w podręczny zestaw do szycia. 

Wystarczy igła, dwie nitki (jasna i ciemna) 

oraz kilka guzików, by uniknąć  szukania „na 

już” pomocy krawca czy niepotrzebnego 

kupowania  nowych ubrań  podczas 

wycieczki (w razie trudniejszych do 

naprawienia przypadków skorzystaj jednak 

z pomocy fachowca - wielu świetnych 

krawców znajdziesz na ).Ethy Maps

● Trzymaj  kosmetyki w nieprzemakalnej 

kosmetyczce - unikniesz sytuacji, w której rozlany szampon czy mydło rozlewa się w walizce i 

zabrudzą twoje ubrania czy buty! To ważne, bo plamy z niektórych kosmetyków mogą być trudne 

do usunięcia lub nawet uszkodzić delikatne materiały permanentnie. 

CZY WIESZ, ŻE

N a j n o w s z a  k o l e k c j a  N A T U R E  z o s t a ł a 

zaprojektowana przez Jack Wolfskin w oparciu o 

nowe technologie najlepiej  nie tylko po to, by 

chronić Ciebie i Twoją odzież przed trudnymi 

warunkami pogodowymi, ale także, aby Twoje 

ubrania szybciej schły, gdy złapie Cię deszcz lub 

kiedy  chcesz  z dnia na dzień wyprać ubranie przed 

kolejną wycieczką?
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KAŻDY KONIEC TO NOWY POCZĄTEK 

ZACZNIJ OD SIEBIE JESZCZE DZISIAJ

Teraz wiesz już, dlaczego warto poświęcić nieco więcej czasu na wybór i pielęgnację ubrań.  Jack 

Wolfskin stara się zminimalizować swój wpływ na środowisko. Zastanów się, co Ty możesz zrobić, by 

Twoja garderoba stała się zdrowa i ekologiczna.

Czeka Cię trochę refleksji przy zakupowych decyzjach, rozważniejsze przyglądanie się metkom, 

uważniejsza pielęgnacja Twojej odzieży i przeanalizowanie zawartości własnej szafy. Pamiętaj, że 

wszystkie te proste nawyki mają ogromną wartość przede wszystkim dla Ciebie. To nie tylko 

oszczędność finansowa , a przede wszystkim inwestycja w bezpieczną przyszłość dla Ciebie i 

kolejnych pokoleń, które będą mogły cieszyć się zdrowiem, czystym powietrzem czy bogatą 

bioróżnorodnością naszej planety. 

Pamiętaj też, że nie musisz się rzucać na głęboką wodę i wymieniać całej garderoby zgodnie z tymi 

radami. Każda, nawet najdrobniejsza, zmiana jaką wykonasz ma ogromne znaczenie.  Zachęcamy Cię 

do korzystania z tych wskazówek, kiedy tylko możesz i nie trapienia się, gdy czasem coś pójdzie „nie 

tak”, np. kiedy skończy się ekologiczny płyn do prania, przez przypadek wybielisz ulubiony kolorowy t-

shirt czy dostaniesz w prezencie sweter wykonany w  100% z syntetycznej włóczki. Wpadki zdarzają 

się nawet najlepszym, a najważniejsze jest to, że po przeczytaniu tego przewodnika jesteś już 

świadomym konsumentem i wiesz, jak wpływać na przemysł modowy, byśmy żyli w zgodzie zarówno z 

naturą, której jesteśmy częścią, jak i z postępem cywilizacji. 

To właśnie od naszych decyzji i wymagań konsumenckich zależy, w jakim kierunku dążyć będą 

światowe marki i czy za kilka lat te przyjazne środowisku standardy staną się (długo wyczekiwaną) 

codziennością.

Trzymajmy się razem - przyszłość należy do nas!

Ciepło otulamy,

Ethy & Jack Wolfskin
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