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Broszura zrealizowana przez zespół: 
Marcin Wrzos – dokumentacja warsztatów, opracowanie propozycji wkładu
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Beata Nowak – skład graficzny 
Joanna Perzyna – korekta redakcyjna fragmentów tekstu
Ewa Sufin-Jacquemart – koordynacja i weryfikacja całości
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Drogie Uczestniczki,

Cieszymy się, że wzięłyście udział w naszym pierwszym szkoleniu o zmianach klimatu skierowanym do działaczek 
Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski.

Zmiany klimatu to nasza wspólna sprawa! Mam nadzieję, że godziny spędzone z nami oraz zaproszonymi przez nas 
ekspertami i ekspertkami przekonały Was o tym. 

Sama o skali i konsekwencjach zmiany klimatu dowiedziałam się w 2004 roku od najlepszych francuskich 
klimatologów, podczas otwartych wykładów w Cité des Sciences et de l’Industrie (Miasteczko Nauki i Przemysłu) 
w Paryżu. Zrozumiałam wtedy, że moim obowiązkiem – jako matki dwóch córek – jest zrobić wszystko, co w mojej 
mocy, aby moje dzieci, ich dzieci i następne pokolenia mogły żyć tak jak my –w świecie przyjaznym do życia, a nawet 
lepszym: czystszym, bardziej przyjaznym dla  przyrody, który mniej zagraża zdrowiu. 

Nauka jest jednoznaczna. Jeżeli nie zmienimy – już teraz, bardzo szybko – naszego sposobu gospodarowania 
zasobami naszej planety, jeżeli nie przestaniemy spalać węgla i innych paliw kopalnych, nie zaizolujemy naszych 
domów, nie zmniejszymy ilości zjadanego mięsa (hodowanych zwierząt), nie będziemy mniej latać i jeździć autami, 
nie zaczniemy kupować i konsumować bardziej odpowiedzialnie (mniej, ale lepiej), nie przestaniemy niszczyć 
przyrody i gromadzić ton odpadów, wówczas świat naszych dzieci i ich dzieci będzie trudnym miejscem do życia. 
Stanie się pełen chaosu, katastrof pogodowych, problemów z wodą i produkcją żywności, wielkich masowych 
migracji klimatycznych, nowych groźnych chorób. 

Ale nauka mówi też, że nie jest za późno i wciąż możemy znacznie ograniczyć ten proces – pod warunkiem, 
że gruntownych zmian dokonamy w ciągu najbliższych 10 lat. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na wielką 
transformację dla klimatu – Europejski Zielony Ład. Wiele kobiet w całej Europie i na świecie jest na pierwszej linii tej 
wyjątkowej walki o przetrwanie naszej cywilizacji. W Polsce też potrzebujemy kobiet-liderek tej niezbędnej zmiany, 
również na obszarach wiejskich. Dlatego zorganizowaliśmy to szkolenie. 

Liczymy na Was! Wy też możecie na nas liczyć, możecie na mnie liczyć – będę i będziemy Was wspierać. Jak mówi 
górnik-związkowiec Jerzy Hubka: tylko w dialogu i wspólnym działaniu znajdziemy dobre rozwiązania. 

Działajmy razem!

Ewa Sufin-Jacquemart

Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni

W PARTNERSTWIE:
Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne
ZIARNO
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5 listopada 2020 r.
17:30 Poznajemy się...
18:15 ZMIANY KLIMATU W PIGUŁCE – z Marcinem Popkiewiczem

Gościem pierwszego spotkania był Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz jest z wykształcenia fizykiem jądrowym. 
Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem zmian klimatu. Analizuje 
i popularyzuje ogólnoświatowe trendy długofalowe, tzw. 
megatrendy, ich zależność od systemu gospodarczego w jakim 
żyjemy i konieczne kierunki zmian. 

Jest współautorem i redaktorem portalu www.naukaoklimacie.pl, 
wspieranego przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego i  Wydział 
Fizyki UW, nagrodzonego w 2017 r. nagrodą Popularyzator Wiedzy 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Portal ten, w przystępny 
sposób, daje odpowiedzi dzisiejszej nauki na różne „mity 
klimatyczne”. Polecamy!

Marcin Popkiewicz jest też autorem poczytnych książek: „Świat 
na rozdrożu” (2012), „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” (2015), 
„Nauka o klimacie” (2018). Otrzymał kilka prestiżowych nagród 
za popularyzowanie wiedzy naukowej o zmianach klimatu i ich 
związku z gospodarką, środowiskiem i zasobami planety.

1.
„CZY UWAŻACIE, ŻE CZŁOWIEK WPŁYWA NA KLIMAT? MIĘDZYRZĄDOWY ZESPÓŁ DS. ZMIAN KLIMATU 
(IPCC), KTÓRY POWSTAŁ PRZY ONZ ODPOWIADA TWIERDZĄCO NA TO PYTANIE” – mówi Marcin Popkiewicz. 

IPCC to wspólna wiedza tysięcy naukowców badających klimat na całym świecie. Twierdzą oni, że : 
1) klimat się zmienia, średnia temperatura na Ziemi rośnie, mamy „globalne ocieplenie”, 2) winni temu są 
ludzie, 3) największe znaczenie ma wydobywanie i spalanie paliw kopalnych: węgla, ropy, gazu, przez co 
emitujemy bardzo dużo dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, 4) Jak nie przestaniemy bardzo 
szybko emitować gazów cieplarnianych do atmosfery, to może być bardzo źle – może nie dać się żyć w wielu 
miejscach na Ziemi, jeszcze w tym stuleciu. 

Marcin Popkiewicz pyta: „Jak sądzicie, jaki procent dużych organizacji naukowych uważa, że IPCC ma 
rację? Po lewej stronie dodałem loga poważnych organizacji naukowych z całego świata, które zgadzają 
się z IPCC. A po prawej? No właśnie, jest pusto, ponieważ takich organizacji po prostu nie ma”.
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2.
„OCIEPLANIE SIĘ KLIMATU TO NIE EFEKT 
SPISKU, TO WYNIKA Z ELEMENTARNEJ 
XIX WIECZNEJ FIZYKI. JEŚLI WZRASTA 
W ATMOSFERZE STĘŻENIE GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH, TO TEMPERATURA 
PLANETY PRZY POWIERZCHNI MUSI 
WZROSNĄĆ” – mówi Marcin Popkiewicz. 

Opowiada, że gazy cieplarniane 
działają w uproszczeniu jak koc, 
którym się przykrywamy – nie 
zawiera on żadnej energii, a robi 
się nam cieplej, bo nasze ciepło nie 
ulatuje do atmosfery. Od początku 
epoki przemysłowej zużywamy 
coraz więcej paliw kopalnych. 
Potrzebujemy energii, aby jeździć 
samochodami, latać samolotami, 
ogrzewać mieszkania, oglądać 
telewizję itp. A przy tym jest nas 
na Ziemi coraz więcej. 

„W jaki sposób uzyskujemy energię z węgla, ropy i gazu?” – pyta Marcin Popkiewicz – „Spalamy paliwa 
kopalne emitując do atmosfery coraz więcej dwutlenku węgla CO2. W tej chwili jest to mniej więcej 1000 
ton na sekundę!”

3.
TO LUDZIE ODPOWIADAJĄ ZA DZISIEJSZE ZMIANY KLIMATU!

„Ludzie odpowiadają tylko za 5% emisji CO2. Wydaje się, że to niewiele” – mówi Marcin Popkiewicz. 
Po czym wyjaśnia jak się to dzieje za pomocą historii o słoiku z cukierkami.
„Wyobraźcie sobie słój, w którym umieszczamy 600 cukierków. Możecie do niego podejść, wziąć sobie 
cukierki, wymienić się nimi, ale potem wrzucacie je ponownie. Wyjęliście 200 sztuk, po kwadransie 
włożyliście 200. W słoju cały czas jest 600 cukierków, niezależnie od tego ile kwadransów upłynęło. 
A teraz wyobraźcie sobie, że przyłączam się do zabawy. Wyciągam z wami 200 cukierków, ale oddając 
cukierki dorzucam z plecaka 10 dodatkowych sztuk. Po kwadransie ich liczba wzrośnie do 610. Jeśli 
powtórzymy to 30 razy, to po 30 kwadransach w słoju będzie już 900 cukierków. Kto odpowiada za cały 
ten wzrost 300 cukierków w słoiku?”. 

Marcin wyjaśnia, że wrzucał 
do słoja tylko 5% tego, co my, tylko 
10 cukierków, a my aż 200, ale jednak 
to tylko on odpowiada za wzrost 
„emisji” cukierków, ponieważ gdyby 
nie przyłączył się do zabawy, w słoju 
nadal byłoby 600 cukierków. 

„Dlaczego mówię o cukierkach, 
przecież miało być o klimacie?” – pyta 
i daje odpowiedź – „Bo cyrkulacja węgla 
w atmosferze wygląda tak samo. 
To człowiek odpowiada za nadwyżkę 
CO2, ponieważ dorzuca regularnie 
„cukierki” do słoja”.
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4.
DZISIEJSZA ZMIANA KLIMATU TO NIE JEST NATURALNY CYKL!

Marcin Popkiewicz o tym opowiada tak – „Stężenie dwutlenku węgla przez cały holocen, czyli przez 10 
tysięcy lat było mniej więcej na poziomie około 270 ppm (jednostek na milion)– trochę mniej lub trochę 
więcej. Dopiero w ostatnim stuleciu gwałtownie wzrosło i nadal stale, i szybko rośnie. Czy ktoś tu widzi 
jakieś naturalne cykle?”

Dane z badania odwiertów lodowych. W poziomie: lata od roku 1700 do dziś, w pionie: koncentracja dwutlenku węgla w 
ppm (w jednostkach na milion)

5.
DZIĘKI ODWIERTOM LODOWYM ZNAMY CYKLE WZROSTU I SPADKU POZIOMU CO2 W ATMOSFERZE W CIĄGU 
OSTATNICH 800 TYSIĘCY LAT. WAHANIA SĄ W PRZEDZIALE MIĘDZY 170 A 300 PPM. 

„Aktualnie koncentracja dwutlenku węgla przekroczyła 400 ppm. Nadal rośnie bardzo szybko i jest 
najwyższa nie tylko od setek tysięcy, ale wręcz od milionów lat. Nie wiem jak na was, ale na mnie robi 
to wrażenie!” – mówi Marcin Popkiewicz

Dane z badania odwiertów lodowych. 

W poziomie: tysiące lat wstecz. W pionie: koncentracja dwutlenku węgla w ppm (jednostkach na milion)
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6.
OCIEPLA SIĘ I TO BAAAARDZO SZYBKO!

„Emitując do atmosfery dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane zmieniamy skład chemiczny 
atmosfery” – mówi Marcin Popkiewicz.

Słońce dostarcza cały czas mniej więcej tyle samo energii, ale Ziemia oddaje jej znacznie mniej niż kiedyś. Gazy 
cieplarniane tworzą coś w rodzaju koca, przez co nasza planeta się ogrzewa. W ostatnim stuleciu temperatura 
na Ziemi wzrosła o 1,2 stopnia C. Ponieważ oceany nagrzewają się wolniej na lądzie wzrost był jeszcze wyższy.

„Średnia roczna temperatura w centralnej Polsce zwiększyła się od XVIII wieku z 7-8oC do ponad 10oC. 
Możemy powiedzieć, że mamy w Warszawie Budapeszt”.

7.
CO SIĘ STANIE DALEJ? TO ZALEŻY OD NAS, LUDZI!
OSTATNIA DEKADA BYŁA PRAWDOPODOBNIE NAJCIEPLEJSZA W CAŁYM HOLOCENIE

Przez 11 tys. lat nie zmieniały 
się strefy klimatyczne, poziom 
mórz i oceanów był na takim 
samym poziomie. 
Zmiany klimatu będą różne 
w zależności od tego czy: 
1) zdecydujemy się przestać 
emitować CO2 do atmosfery, 
lub też  – 
2) będziemy spalać paliwa 
kopalne do ich wyczerpania. 

„Nawet wzrost temperatury o 2˚C 
będzie bolał,  jednak wzrost o 8oC 
do końca tego wieku oznaczać 
będzie, że przyjdzie nam żyć 
na całkiem innej planecie” – Marcin 
Popkiewicz.
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8.
JAK NIE DOKONAMY RADYKALNYCH ZMIAN, BĘDĄ MASOWE MIGRACJE

W Warszawie średnia temperatura roczna to ok. 10˚C. Na mapie macie średnie roczne temperatury na Ziemi. 
Na czarno zaznaczono miejsca, gdzie średnia temperatura przekracza 29˚C. Nie da się tam żyć. Obszary 
na ciemno brązowo pokazują miejsca, w których za 50 lat przy spełnianiu się czarnego scenariusza średnia 
temperatura przekroczy 29˚C. W samych tylko Indiach na tych obszarach mieszkałoby ponad 1 mld ludzi. 

„Od zawsze reakcją na zmiany klimatu były migracje. Nigdy jednak nie żyło nas na planecie 9 mld ludzi, 
a zmiany klimatu nie były aż tak szybkie i głębokie. Czy potrafimy sobie wyobrazić sytuację, kiedy 3 mld 
ludzi rusza w poszukiwaniu nowego miejsca do życia?” – pyta Marcin Popkiewicz.

9.
NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ ŻEBY LUDZIE MUSIELI MASOWO MIGROWAĆ, ABY MÓC ŻYĆ

Kilka lat temu na granicach UE 
stanęło 3 miliony uchodźców 
i zaczęły się problemy. 
Co będzie, jeśli nasze 
europejskie granice będzie 
szturmować 3 miliardy ludzi 
z Afryki i południowej Azji? 
W końcu to nie oni spalali 
przez ponad sto lat paliwa 
kopalne i zmienili klimat! Będą 
mieli prawo żądać od nas, 
abyśmy się za to odpłacili.

„Czy ustawimy karabiny 
i będziemy strzelać do kobiet 
ciężarnych i dzieci? 
W tym scenariuszu trzeba wyzbyć się człowieczeństwa. Dla mnie jest to nie do przyjęcia. Żeby było 
jasne, jak do tego dojdzie, to nie będzie dobrych rozwiązań. 

Po prostu nie możemy do tego dopuścić!. To jedyna rozsądna odpowiedź” – mówi Marcin Popkiewicz. 
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10.
BARDZO DŁUGO NIC NIE ROBILIŚMY, TERAZ TRZEBA DZIAŁAĆ BARDZO SZYBKO!

W ciągu dekady trzeba ściąć emisję o połowę. Niewyobrażalne... To jest bardzo niewygodny dla nas wykres: 
politycznie, społecznie, gospodarczo i psychologicznie. Ale uwaga! 

„Prawa fizyki nie oglądają się na to, co jest 
dla nas wygodne. Im dłużej zwlekamy, 
tym konsekwencje będą boleśniejsze. 
Za naszą bierność zapłacą nasze dzieci” – 
mówi Marcin Popkiewicz.

Emisje CO2 muszą spaść do zera 
netto najpóźniej w 2050 roku, aby 
temperatura nie wzrosła powyżej 2˚C, 
co jest już niebezpieczne i będzie dużo 
negatywnych skutków, ale jeszcze 
będzie możliwe zachowanie naszej 
cywilizacji i w miarę dobrego poziomu 
życia. Lepiej jednak, aby zero emisji 
netto osiągnąć w 2040 roku, co jest 
znacznie bezpieczniejszą zdaniem 
naukowców granicą.
„Netto” oznacza, że te emisje, które 
jednak będą, muszą być pochłaniane, 
w naturalny lub technologiczny sposób. 
Im ich będzie mniej, tym większa 
szansa, że się to uda.

11.
NASZA CYWILIZACJA I TAK BY KIEDYŚ MUSIAŁA ISTNIEĆ BEZ PALIW KOPALNYCH. MUSIMY TO ZROBIĆ TERAZ!

„Niektórzy twierdzą, że nasza cywilizacja nie może istnieć bez paliw kopalnych. A przecież to jest zasób 
nieodnawialny. To są ostatnie dekady, kiedy mamy tyle paliw kopalnych ile potrzebujemy. Co nas 
zatem czeka, kiedy paliwa kopalne się skończą? Krach! Nie podoba mi się ten scenariusz – mówi Marcin 
Popkiewicz – To najlepszy czas na przeprowadzenie rewolucji energetycznej. Możemy udowodnić, 
że nasza cywilizacja może dalej się rozwijać w oparciu o odnawialne źródła energii”.

Scenariusze globalnych emisji CO2 netto 
dla ocieplenia o 1,5°C i 2°C
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Średnie roczne stężeniebenzo(α)pirenu w 2016 r. 
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12.
POZBYWAJĄC SIĘ PALIW KOPALNYCH DLA RATOWANIA KLIMATU, JEDNOCZEŚNIE POZBYWAMY SIĘ 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA CZYLI SMOGU ALBO „NISKIEJ EMISJI”.

Jednym z produktów spalania węgla jest benzo(a)piren (mówimy: benzo-alfa-piren), niezwykle niebezpieczna 
substancja, silnie rakotwórcza.

„Polska jest w bardzo wyjątkowej sytuacji. Skala zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest u nas 
olbrzymia. Wbijamy dosłownie konkurencję w ziemię. Kraje o podobnej zamożności rozwiązały już ten 
problem. A u nas? W sezonie grzewczym nie da się w Polsce oddychać!– mówi Marcin Popkiewicz i dodaje 
– W Unii Europejskiej tylko w Polsce sprzedaje się piece na paliwa stałe, w których można palić wszystko 
– miał węglowy, stare kalosze czy plastik!”

Wykres pokazuje średnie roczne wartości stężenia. Dla każdego kraju podane są liczba stacji pomiarowych 
(w nawiasach), najniższa oraz najwyższa wartość zarejestrowana w tych stacjach. Najwyższa wartość dla Polski, 
22,7 ng/m3 jest poza skalą wykresu.

EEA, Air Quality in Europe, 2019

Średnie roczne stężenie benzo(α)pirenu w 2017 r. w miastach 
różnych krajów Europy
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13.
REZYGNACJA Z PALIW KOPALNYCH I ZMIANA NASZEGO SPOSOBU ŻYCIA, TO NIE JEST KONIEC ŚWIATA 
TYLKO POLEPSZENIE JAKOŚCI NASZEGO ŻYCIA!

„Ochrona klimatu przedstawiana jest często jak niezwykle trudne wyzwanie. Rezygnacja z paliw 
kopalnych to jednak przede wszystkim szansa na stworzenie nowoczesnej gospodarki, w oparciu 
o polskie technologie. Pozbywamy się smogu, z którym musimy się teraz mierzyć. Wyzerowanie emisji 
CO2 to szansa na zapewnienie sobie lepszej jakości życia. Planeta daje nam znać, że robimy coś nie tak” 
– mówi Marcin Popkiewicz. 

Wcześniej Marcin pokazywał nam jeszcze domy, których nie trzeba ogrzewać i transport bardzo nisko emisyjny, 
a nawet bezemisyjny, np. w Kopenhadze. Wspominał też o tym, że ważne jest na co wydajemy nasze pieniądze… 
To takie rozwiązania nam są potrzebne, ale jest ich wiele, wiele więcej! Dowiemy się o nich od kolejnych 
ekspertów…

• Nagranie początku szkolenia, gdy się poznajemy można obejrzeć tu:  
https://youtu.be/S32lhEA7-tM

• Wykładu Marcina Popkiewicza na naszym szkoleniu można obejrzeć na youtube: http://bityl.pl/ZgVJv

• Dłuższe wykłady Marcina Popkiewicza można obejrzeć na youtube: http://bityl.pl/ZgVJv

• Wykład „Klimatyczne fakty i mity” wygłoszony przez Marcina Popkiewicza 10 grudnia 2019 r. w Centrum Nauki 
Kopernik (czas 2: 01:14): https://www.youtube.com/watch?v=arfRpznOwCo

• Wykład „Klimatyczne fakty i mity” wygłoszony 8 kwietnia 2019 r. dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 
(czas: 1: 30: 50): https://www.youtube.com/watch?v=9P51LkAtwyk

Korzyści:
 Lokalne zasoby
 Miejsca pracy
 Innowacje
 Konkurencyjność
 Zdrowie
 Wizja

Efektywność
Czysta energia odnawialna
Niskoemisyjne 
technologie(i praktyki!)

Zarządzanie ryzykiem:
 Ochrona klimatu
 Import paliw kopalnych
 Zapóźnienie techn./gosp.
 Ubóstwo energetyczne
 Smog



Co nam z tego zostało 

• CO2 – Ewa, Podlasie

• Trzeba działać – Monika, Tenczynek

• Świadomość – Anna_KGW Filipowianki

• Domy pasywne to przyszłość – Agnieszka, Głogoczów

• Jeszcze nie jest za późno – Karolina, KGW w Rudnie

• NADZIEJA – Ewa, Strefa Zieleni

• Energia – Kazimiera,Witów

• OCHRONA – Iza, Zagórzyce Dworskie

• Ocieplenie+degradacja – Estera, KGW Podwilk na Orawie

• Czas na zmiany w myśleniu i działaniu – Grazyna, Zagórzyce Dworskie)

• Pozytywne nastawienie Bogumiła, Zalasowa

• Wiedza świadomość – Teresa, Krzeszowice
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12 listopada 2020 r.
17:30 Witamy się, wspominamy wykład o zmianach klimatu
17:45 KLIMAT A ZDROWIE – z Weroniką Michalak z organizacji HEAL
Zanim dołączyła do nas Weronika Michalak, miałyśmy chwilę, żeby podzielić się wrażeniami po wykładzie 
Marcina Popkiewicza. Wnioski: 1) bardzo dobry wykład, na bardzo ważny temat, 2) szkoda, że tak mało się o tym 
mówi, 3) jest tyle do zrobienia….

SKUTKI ZDROWOTNE ZMIAN KLIMATU
Na drugim spotkaniu gościliśmy Weronikę Michalak – HEAL Polska

Weronika Michalak jest dyrektorką polskiego 
oddziału międzynarodowej organizacji HEAL, 
Health And Environment Alliance (Związek 
na rzecz Zdrowia i Środowiska), skupiającej 
naukowców, instytuty badawcze, pacjentów, 
pracowników służby zdrowia, organizacje 
pozarządowe, ekspertów zdrowia publicznego 
i inne osoby i podmioty zajmujące się związkiem 
problemów środowiskowych i zdrowotnych.  

Kontakt: 

weronika@env-health.org

tel. 782 466 881
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1.
WĘGIEL JEST NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM CYWILIZACYJNYM DLA ŻYCIA NA NASZEJ PLANECIE 

– twierdzi wybitny klimatolog James Hansen. 

Podobnego zdania jest Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, 
który mówi – „Zmiana klimatu jest jednym z kluczowych problemów naszych czasów. Jest to również 
jedno z największych zagrożeń zdrowotnych na świecie.”

2. 
CZY WYSTARCZY NIE CHOROWAĆ BY BYĆ ZDROWYM? 

Zdaniem Weroniki Michalak to trochę za mało – „Stan środowiska powinien wpływać pozytywnie na nasze 
zdrowie. Nie wystarczy nie czuć się źle, trzeba czuć się dobrze!”
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3.
TRUDNO BĘDZIE ZACHOWAĆ ZDROWIE ŻYJĄC W ZANIECZYSZCZONYM ŚRODOWISKU

„Nasze zdrowie zależy 
od zachowania równowagi 
pomiędzy wszystkimi 
poziomami. Nawet 
prowadząc zdrowy tryb 
życia trudno będzie 
zachować zdrowie żyjąc 
w zanieczyszczonym 
środowisku” – mówi Weronika 
Michalak. 

Szacuje się, że ogólnie 
na zdrowie ma wpływ: 
styl życia 53%, czynniki 
fizyczne 21%, czynniki 
genetyczne 16% i opieka 
zdrowotna 10%.

4.
ZMIANA KLIMATU TO NIE TYLKO GLOBALNE OCIEPLENIE

Zmieniają się warunki życia na ziemi a zmiana temperatury jest tylko jednym z objawów. Wszystko 
to wpływa na zdrowie ludzi.

„Wzrastająca liczba alergenów” wywoływana jest przez bardzo wiele czynników, przede wszystkim przez 
chemizację naszego życia, kosmetyków, żywności, środków czyszczących i in. Jednakże, jak pokazują badania 
naukowe, globalne ocieplenie wiąże się z wydłużonym i intensywniejszym pyleniem roślin, co wzmacnia 
dolegliwości związane z alergiami: http://bityl.pl/MpqbG
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5.
ZWIĘKSZY SIĘ RÓWNIEŻ ILOŚĆ NIEZNANYCH WCZEŚNIEJ U NAS CHORÓB

„Jeszcze do niedawna zmiany 
klimatu kojarzyły się nam 
z niedźwiedziem polarnym 
dryfującym na krze lodu. 
Teraz ich skutki nie są już 
abstrakcyjne i możemy je 
obserwować na co dzień”– 
mówi Weronika Michalak. 

Chorych będzie w miarę 
postępowania globalnego 
ocieplenia przybywać, 
zwiększy się również ilość 
nieznanych wcześniej 
u nas chorób.

6.
WALKA ZE ZMIANĄ KLIMATU UZNANA ZOSTAŁA ZA NAJWIĘKSZĄ SZANSĘ DLA POPRAWY ZDROWIA 
PUBLICZNEGO NA ŚWIECIE W XXI WIEKU

„Zmiany klimatu prowadzą nie tylko do większej zapadalności na choroby, ale również do większej liczby 
zgonów. Na razie jeszcze taka zależność nie zawsze jest wystarczająco dostrzegana” – mówi Weronika 
Michalak.

Na slajdzie czytamy m.in., że „Walka ze zmianą klimatu uznana została za największą szansę dla poprawy 
zdrowia publicznego na świecie w XXI wieku” . Jednym słowem, robiąc wszystko co trzeba aby powstrzymać 
zmiany klimatyczne, działamy skutecznie na rzecz poprawy zdrowia ludzi, ale również innych gatunków 
żyjących na naszej planecie.
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7.
EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA WYMIENIA SZEŚĆ OBSZARÓW, KTÓRE Z POWODU ZMIAN KLIMATU 
NIOSĄ NEGATYWNE SKUTKI DLA ZDROWIA: 

1. ekstremalne zjawiska pogodowe (powodujące śmiertelność, choroby i stres, zanieczyszczenie powietrza, 
choroby układu oddechowego i krwionośnego)

2. choroby przenoszone przez wektory i gryzonie (malaria, gorączka Zachodniego Nilu, zapalenie mózgu, 
borelioza z Lyme, hantawirusy)

3. choroby przenoszone przez wodę i drogą pokarmową (powodujące kryptosporydiozę, kampylobaktyriozę, 
leptospirozę, infekcje toksyczne, mykotoksyny, sezonowe choroby żołądkowo-jelitowe)

4. niedobór wody (powodujący: odwodnienie, choroby skóry i wzroku, infekcje)
5. słaby dostęp do pożywienia (powodujący niedożywienie)
6. migracje / uchodźctwo

8.
SKALA PROBLEMU NA ŚWIECIE:

• W latach 1990-2016 liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych jedynie w Azji wyniosła 2843 i spowodowała 
śmierć ponad pół miliona osób;

• W latach 2000-2014 z przyczyn powodzi w Europie zginęło ponad 2 tys. osób, a ok. 8,7 miliona osób było 
narażonych na jej skutki;

• W czasie fali upałów latem 2003 roku w Europie zanotowano o ponad 70 tys. zgonów więcej niż w latach 
poprzednich. We Francji z powodu upału zmarło w ciągu jednego miesiąca prawie 15 tysiecy osób, głównie 
seniorów;

• Podczas fali upałów nazwanej „Lucyfer”, która wystąpiła latem 2017 roku w Europie zanotowano rekordowe 
temperatury powyżej 40oC ;

• Wg Światowej Organizacji Zdrowia prawie 7 milionów ludzi umiera przedwcześnie co roku na świecie z powodu 
oddychania zanieczyszczonym powietrzem

• Choroby wektorowe stanowią ponad 17% wszystkich zakaźnych schorzeń, powodując ponad 700 tys. 
zgonów rocznie. Obecnie 129 miliarda ludzi w 128 krajach jest narażonych na zarażenie dengą, a 96 milionów 
przypadków jest udokumentowanych;

• Następują zmiany w w zasobach wody słodkiej i morskiej, co wpływa na zmianę wzorców występowania 
przenoszonych przez wodę patogenów: bakterii, wirusów i pierwotniaków;

• Tereny ubogie w wodę stanowią obecnie 1% w Europie. Do 2070 roku będą zajmować aż 35% obszaru 
kontynentu;

• UNICEF – 7,5 miliona dzieci na świecie cierpi z powodu niedożywienia.

W epidemiologii, termin „wektor” jest używany względem organizmów, które same nie powodują 
konkretnej choroby, lecz przenoszą ją z żywiciela na żywiciela. Wektor, jako pośredni żywiciel czynnika 
chorobotwórczego, nie jest dotknięty chorobą, a pojawia się ona jedynie u ostatecznego żywiciela. 
Choroby wektorowe obejmują gorączkę Denga, gorączkę Zachodniego Nilu, gorączkę Chikungunya, 
gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym oraz wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze 
(TBE), a dostają się one do organizmu człowieka-żywiciela za pośrednictwem komarów, moskitów, kleszczy 
i gryzoni.
Zmiany klimatu sprzyjają chorobom wektorowym w Europie: http://bityl.pl/4EBBu
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9.
ZEWNĘTRZNE KOSZTY ZDROWOTNE ZMIANY KLIMATU:

• Całkowita wartość ekonomicznych strat spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez zmianę klimatu 
na świecie wynosiła w 2016 r.  129 miliardów USD, z czego 99% wszystkich strat zlokalizowanych było w krajach 
słabo rozwiniętych i nie było ubezpieczonych [The Lancet]

• Europa – od 1980 roku ekstremalne zdarzenia skorelowane ze zmianą klimatu naraziły kraje członkowie UE 
na straty 400 mld euro [The Lancet]

• Eksperci przewidują, że do 2030 roku zmiana klimatu będzie powodowała 250 tys. zgonów rocznie z powodu 
malarii, stresu cieplnego, biegunki i niedożywienia. To tylko niektóre z zagrożeń [WHO]

• Gdyby przewidywane prognozy zmiany klimatu na rok 2080 zdarzyły się dziś, straty (zewnętrzne koszty 
zdrowotne) dla UE wyniosłyby ok. 190 miliardów euro, czyli prawie 2% obecnego PKB PESETA [Projection of 
Economic impacts of climate change in Sectors]

Cały wykład Weroniki Michalak można zobaczyć tu (pierwsza część nagrania): https://youtu.be/SxDCMNWXqvE
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12 listopada 2020 r.
18:15 chwila wytchnienia...
18:20 BUDŻET PRZYJAZNY DLA KLIMATU I DLA DOMU – z Izą Kaźmierczak

W drugiej części drugiego szkolenia gościliśmy Izabelę Każmierczak

Iza Kaźmierczak jest ekonomistką po Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się 
planowaniem strategicznym w agencjach 
reklamowych, jest trenerką empatycznej 
komunikacji. Prowadziła zajęcia ze studentami UW.

Wraz z Ewą Tyralik prowadzi projekt „Jestem 
bogata”, który panie przedstawiają tak: 
„W projekcie Jestem Bogata pomagamy Ci 
odkryć Twoją własną drogę do pieniędzy, 
bo wierzymy, że każda z nas może dojść 
do dobrych pieniędzy. Po swojemu.”

https://jestembogata.pl

Kontakt: info@jestembogata.pl

1.
MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ ROZMAWIAĆ O PIENIĄDZACH TAK, BY CZUĆ SIĘ Z TYM KOMFORTOWO.

„Najczęściej ten temat pojawia się w kontekście oszczędzania i to od razu wywołuje reakcję obronną. 
Czujemy stres, a tak nie powinno być” – mówi Iza Kaźmierczak. 
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2.
TRZY ZAGADNIENIA, Z KTÓRYMI MUSIMY SOBIE PORADZIĆ

„Jeśli chcemy rozmawiać o pieniądzach i wyjść poza rozmowy o oszczędzaniu, to pojawią się zawsze 
trzy obszary, trzy zagadnienia, z którymi musimy sobie poradzić. Bez tego będzie nam trudno w sposób 
świadomy stworzyć budżet przyjazny dla domu i środowiska” – mówi ekspertka.

3.
KOBIETY MAJĄ W RODZINACH BARDZO DUŻY WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE

„Bardzo często mamy tendencję do niedoceniania naszego wpływu tam, gdzie go mamy i przecenianie 
go tam, gdzie go nie mamy. Dlatego warto zastanowić się nad tym i nie tracić czasu tam gdzie wpływu nie 
mamy. Ale z mojej perspektywy kobiety mają w rodzinach bardzo duży wpływ na decyzje zakupowe!” 
– mówi pani Iza.
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4. 
CZY PRODUKTY EKOLOGICZNE SĄ DROGIE
„Nasza wiedza o środowisku nie jest pełna. Bardzo często mamy pewne przekonania, które nie zawsze 
są prawdziwe. Ja wierzyłam, że wybór produktów ekologicznych oznacza zwiększenie wydatków 
na żywność. Po przyjrzeniu się bliżej temu problemowi okazało się, że jest raczej odwrotnie” – mówi Iza 
Kaźmierczak.

Czy odżywianie się produktami ekologicznymi jest koniecznie droższe?
Ceny produktów: Zawartość białka w 100g produktu:
soczewica ekologiczna 18 zł/kg soczewica ekologiczna 25,4 g
łopatka wołowa 30 zł/kg łopatka wołowa 26 g
pierś z kurczaka 19 zł/kg pierś z kurczaka 31 g

5.
KIEROWANIE SIĘ TYLKO CENĄ PRODUKTU MOŻE WPROWADZAĆ W BŁĄD
„Wiedza o kosztach ukrytych i konsekwencjach środowiskowych naszych wyborów może całkowicie 
zmienić nasze zwyczaje zakupowe. Produkty ekologiczne mogą być droższe, ale jak np. uwzględnimy 
to, że rzadziej chorujemy i mniej wydajemy na lekarstwa, to nawet kierując się tylko finansami warto je 
kupować” – mówi ekspertka.

6.
DIETA ROŚLINNA JEST BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA KLIMATU I PRZYRODY

„Jedząc mięso powinniśmy brać odpowiedzialność za zużycie wody i zwiększanie się areałów pod 
uprawę, najczęściej kosztem natury. Jeśli wiemy dodatkowo, że zwierzęta hodowlane odpowiadają 
za 15% światowych emisji gazów cieplarnianych, to łatwiej nam podjąć decyzję o ograniczaniu diety 
mięsnej” – mówi pani Iza. 

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
PRZESTRZEŃ WODA
50% terenów możliwych do zamieszkania to uprawy 
rolne

1/3 światowych zasobów wody służy produkcji 
odzwierzęcej (mięso i nabiał)

77% areałów rolnych służy hodowli zwierząt 1 kcal z mięsa wymaga 2,5 litra wody
1 g białka z mięsa wołowego wymaga 1,02m2 1 kcal z roślin wymaga 0,5 litra wody
1 g białka roślinnego wymaga 0,01 m2
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7.
ŁATWIEJ JEST ZMIENIAĆ TO, CO JEST DLA NAS WAŻNE

„Bardzo często już samo wprowadzenie zmian w naszym życiu jest trudne. Jeśli dodatkowo chcemy 
zmienić coś, co zasadniczo jest dla nas obojętne, to mamy małe szanse, że nam się to uda. Musimy chcieć 
zmian i wtedy możemy tak zaplanować wydatki, aby wprowadzać je krok po kroku” – tłumaczy ekspertka.

8.
NIEDŁUGO WSZYSCY PRZESTANIEMY WYDAWAĆ PIENIĄDZE TAK JAK DZIŚ!

„Wydając pieniądze powinniśmy kupować to co jest lepsze. Teraz naszą wartość określa często to, ile 
posiadam rzeczy. W dobie zmian klimatycznych nastąpi zmiana. Nasza wartość będzie zależała od tego, 
z czego zdecydujemy się zrezygnować” – mówi ekspertka.
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9.
ZDOBYWAJĄC WIEDZĘ O KLIMACIE I ŚRODOWISKU ZMIENIA SIĘ NASZ SYSTEM WARTOŚCI

„W inny sposób będziemy podchodzić do zmian klimatu jeśli ważna jest dla nas rodzina, przyszłość 
naszych dzieci, a w inny jeśli wartością nadrzędną jest zdrowie. Jednak w obu przypadkach ograniczenie 
zmian klimatu stanie się dla nas ważne i nie będzie już abstrakcją” – twierdzi Iza Kaźmierczak

10.
RADA NA KONIEC: RÓWNIEŻ DROBNE ZMIANY SĄ WAŻNE, CHOĆ NIEWYSTARCZAJĄCE

„Często się słyszy, że rezygnacja z plastikowej słomki nie zmieni świata na lepsze. Ja jednak nie 
bagatelizowałabym takich „małych rzeczy”, bo może być to pierwszy krok do wprowadzenia większych 
zmian. Chcąc zmieniać świat, wybierajmy rzeczy, które sprawiają nam radość, wtedy będziemy się 
cieszyć nie tylko z samych zmian” – mówi ekspertka.

Nagranie z obydwu wykładów z 12.11.2020 – „Klimat a zdrowie” z Weroniką Michalak oraz „Budżet przyjazny dla 
klimatu i dla domu” z Izą Kaźmierczak, można obejrzeć na youtube: http://bityl.pl/xuoeP
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19 listopada 2020 r.
17:30 Rolnictwo a klimat – z prof. Zbigniewem Karaczunem

Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun: 
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ochrony Środowiska 
na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury 
Krajobrazu SGGW (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) 
w Warszawie. Działacz opozycji w PRL, działacz ruchu 
ekologicznego, badacz polityki ekologicznej i zarządzania 
środowiskiem. Od 1985 jest członkiem Polskiego Klubu 
Ekologicznego (PKE) i zaangażowany w działalność ruchu 
ekologicznego. Prezes Oddziału Mazowieckiego PKE. W 2002 
roku był jednym z założycieli Koalicji Klimatycznej. Za działalność 
opozycyjną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Kontakt: zbigniew_karaczun@sggw.edu.pl,  
tel. 22 59 320 64

Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe wobec zmian klimatu

1.
KRYZYS KLIMATYCZNY MA WYMIAR MORALNY

O tym jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu mówi encyklika Laudato Si.
„Papież Franciszek  zawsze podkreśla, że konieczna jest solidarność międzynarodowa, by zmiany 
klimatu powstrzymać. To największe stojące przed nami wyzwanie. Kryzys klimatyczny zagraża nam 
wszystkim, ale najbardziej ludziom ubogim. Najmocniej jego skutki dotkną kraje, które już teraz cierpią 
z powodu biedy” – mówi prof. Zbigniew Karaczun.

2.
ZMIANY KLIMATU MAJĄ DALEKO IDĄCE NEGATYWNE SKUTKI DLA ŻYCIA CZŁOWIEKA W NIEMAL KAŻDEJ 
DZIEDZINIE. NAUKA OPISUJE JE OD PONAD 30 LAT. 

„To, co nas jako naukowców zaskakuje, to tempo zmian” – mówi prof. Karaczun – „Zjawiska prognozowane 
na koniec wieku zaczynają zachodzić już teraz. Zmiany klimatu niesamowicie przyspieszyły.”

„...dlaczego usiłuje sie dziś zachować 
władzę, która okazała się niezdolna 
do interweniowania, gdy było to naglące 
i konieczne?”

Papież Franciszek

Laudato Si’ (par. 57 str. 33)
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3.
PODNIESIENIE SIĘ ŚREDNIEJ TEMPERATURY NA ZIEMI NAWET O PÓŁ STOPNIA WIĘCEJ MOŻE ZNACZĄCO 
POGORSZYĆ WARUNKI ŻYCIA

„Zmiany w systemie przyrodniczym nie zachodzą w sposób liniowy, tylko w sposób skokowy” – mówi 
prof. Karaczun. 

Oznacza to, że podniesienie się średniej temperatury na Ziemi nawet o pół stopnia więcej może znacząco pogor-
szyć warunki życia. System przyrodniczy osiągnie nowy stan równowagi, ale nie wiadomo czy będzie on bez-
pieczny dla nas jako gatunku i czy w ogóle w tej nowej równowadze znajdzie się dla nas miejsce.

4.
ROLNICTWO ODPOWIADA ZA OK 14% EMISJI CO2 LUDZI 

Cały łańcuch od pola do talerza za ok. 35% emisji, a jednocześnie  rolnictwo całkowicie zależy od warunków 
klimatycznych. Nawet niewielkie zmiany klimatu mogą zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu.

„Rolnictwo ma jednocześnie ogromny potencjał, by walczyć z nadmiarem CO2 w atmosferze. Gleba jest 
drugim po oceanach magazynem węgla. Prowadząc odpowiednią politykę rolną możemy magazynować 
CO2 i jednocześnie czynić ziemię, na której produkujemy żywność znacznie żyźniejszą”.

DLACZEGO ROLNICTWO
• produkcja rolna jest uzależniona od czynników klimatycznych;

• skutki zmiany klimatu silnie wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe;

• produkcja żywności to znaczące źródło gazów cieplarnianych;

• rolnictwo ma duży potencjał redukcji emisji.
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5.
WZROST TEMPERATURY MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ŻYZNOŚĆ GLEB

W Polsce okres wegetacji w niektórych regionach jest nawet o 30 dni dłuższy niż w latach 50 XX wieku. 
Temperatura wzrosła w tym czasie o średnio 1,2 stopnia. 

„Może wydawać się, że to dobra wiadomość, bo możemy np. uprawiać teraz kukurydzę, co wcześniej 
było trudne. Jednak uprawa innych roślin staje się coraz trudniejsza. Wzrost temperatury powoduje 
też, że woda szybciej paruje z gleby a węgiel jest z niej szybciej uwalniany. To może mieć fatalny wpływ 
na żyzność gleb” – mówi Zbigniew Karaczun.

6.
NIESTABILNOŚĆ PLONOWANIA

„Największym problemem jaki wywołają zmiany klimatu dla rolników będzie niestabilność plonowania” 
– mówi prof. Karaczun. 

Dobrze to widać w sadownictwie. W 2007 roku majowe przymrozki spowodowały, że plony jabłek były 
trzykrotnie mniejsze niż średnia wieloletnia. Podobnie było w 2017 roku. Za to w następnym roku nadprodukcja 
była tak duża, że sadownicy zostawili na drzewach 1 mln ton jabłek, ponieważ cena w skupie nie przekraczała 
6 gr za kilogram. Po 2018 roku zostały wycięte wielkie areały sadów, ponieważ przy tak dużej niestabilności 
prowadzenie opłacalnej produkcji jest niemal niemożliwe.

7.
W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 15 LAT ZNIKNĘŁO OK. 450 TYS. MAŁYCH I ŚREDNICH GOSPODARSTW 
ROLNYCH

Niestabilność plonowania w uprawie rolnej dotyczy wielu roślin. Skutek jest taki, że wielu rolników porzuca 
produkcję rolną ponieważ dochody są niestabilne.

„Jeśli pogoda jest dobra to mają dobre plony, których nie mogą sprzedać. Jeśli pogoda jest zła, to dużo tracą 
i nawet lepsza cena nie rekompensuje im niskich plonów. Jest to jedna z ważnych przyczyn dlaczego w Polsce 
w ciągu ostatnich 15 lat zniknęło ok. 450 tys. małych i średnich gospodarstw rolnych”–- mówi prof. Karaczun.

ZMIANA CZYNNIKÓW PRODUKCJI ROLNEJ

Długość okresu wegetacyjnego > 5oC

Zmiana średniej temperatury

Już dziś zmieniły się warunki produkcji rolnej.

Okres wegetacyjny się wydłuża. Obecnie nawet o 30 dni 
dłuższy niż w latach 50. XX wieku. Ma to zalety i wady 
(przymrozki).

Wzrasta średnia tremperatura w Polsce. Z jednej strony 
pozytywne – bo nowe uprawy, ale z drugiej strony utrata 
dotychczasowych (ziemniak) oraz szybsze parowanie 
wilgoci z gleby. To także szybsza mineralizacja węgla 
w glebie!!!
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8. 
ZMIANA DOBORU ROŚLIN UPRAWNYCH

„Musimy być świadomi, że niektóre rośliny znikną z naszego jadłospisu. Tradycyjna polska kuchnia wkrótce 
będzie wyglądała zupełnie inaczej – wzrośnie powierzchnia upraw ciepłolubnych takich jak kukurydza, 
proso, soja, a zmaleje powierzchnia upraw roślin zimnolubnych jak ziemniak” – mówi prof. Karaczun.

9. 
NOWE CHOROBY I SZKODNIKI UPRAW

Zmiany klimatu pociągają za sobą 
również zmiany zagrożeń dla upraw. 
Pojawiają się nowe choroby i szkodniki. 
„Omastnica prasowianka 
potrafi zniszczyć w Wielkopolsce 
100 proc. uprawy kukurydzy 
w gospodarstwie. Coraz częściej 
będziemy mieli tego typu 
problemy” – mówi prof. Karaczun.

10.
CELE POROZUMIENIA PARYSKIEGO. NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

„Rolnictwo musi brać udział 
w ochronie klimatu, ale 
z drugiej strony musi się 
również do zachodzących zmian 
adaptować” – mówi prof. Karaczun. 

Cele Porozumienia Paryskiego 
muszą zostać osiągnięte 
(ograniczenie wzrostu 
temperatury do 2˚C, lepiej 
do 1,5˚C), aby rolnictwo 
w Polsce nie było zagrożone. 
Neutralność klimatyczna musi 
zostać osiągnięta w 2050 roku, 
a jeszcze lepiej w 2040 roku.

11. 
MUSIMY ZACHOWAĆ GOSPODARSTWA RODZINNE

„Osiągnięcie neutralności klimatycznej w rolnictwie do 2050 roku jest realne. Ale nie możemy dopuścić 
do powstawania wielkich przemysłowych ferm, musimy zachować gospodarstwa rodzinne” – przekonuje 
prof. Karaczun. 

W szczególności musimy ograniczyć hodowlę zwierząt i konsumpcję mięsa. Żeby to zrozumieć wystarczy 
porównać ilości gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na CO2 ), które są emitowane przy produkcji różnych 
produktów. Hodowla zwierząt jest wielokrotnie bardziej obciążająca dla klimatu niż uprawy roślin. 

12. 
MUSIMY RADYKALNIE ZMNIEJSZYĆ MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI

Adaptacja do zmian klimatu wymaga przede wszystkim zmiany gospodarki wodnej i edukacji rolników. 

Całość nagrania wykładu na youtube: https://youtu.be/swb18FXfcCw 

• Omastnica prasowianka (kukurydza);
• Miniarki, łokaś garbatek, żółwinek zbożowy i lednica 

zbożowa (zboża);
• Ćma Spodoptera frugiperda (zboża, warzywa, owoce);
• Ćma bukszpanowa;
• Pluskiwiak Lycorma delicatula (owoce);
• Choroba niebieskiego języka (bydło).

Zmiany klimatu 

Potencjalne skutki 

Rolnictwo 

Mitygacja 

Adaptacja 
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19. listopada 2020 r.
18:20 UNIA EUROPEJSKA DLA KLIMATU – z Ewą Sufin-Jacquemart

O polityce unijnej i czekających nas zmianach

Ewa Sufin-Jacquemart jest prezeską zarządu Funda-
cji Strefa Zieleni i członkinią Rady Dyrektorów Zielonej 
Fundacji Europejskiej przy Parlamencie Europejskim. 
Intensywnie studiowała i miała różne doświadczenia 
zawodowe (zarówno w Polsce, jak i we Francji, gdzie 
mieszkała przez 25 lat) z zakresu socjologii, informa-
tyki, organizacji i metod, rozwoju regionów poprzez 
zrównoważoną turystykę i ochronę środowiska, 
społeczną odpowiedzialność biznesu i dyplomacji. 
W latach 2007-2011 była Konsulem RP w Luksembur-
gu. Ewa jest w Radzie Stowarzyszenia Kongres Kobiet 
i od 2014 roku koordynuje „Centrum Zielone” Kongre-
su Kobiet.

Kontakt: ewa.sufin@strefazieleni.org, tel. 664673700

Unia Europejska dla klimatu

1.
OD POROZUMIENIA PARYSKIEGO DO EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

2015 – POROZUMIENIE PARYSKIE
Ponad dwie dekady potrzebowano, aby 
negocjacje klimatyczne pod egidą Narodów 
Zjednoczonych doprowadziły do globalnego 
porozumienia dla ratowania klimatu naszej 
planety. W 2015 roku uzgodniono Porozumienie 
Paryskie, które podpisały praktycznie wszystkie 
kraje świata. Biorąc pod uwagę to co mówią 
naukowcy, zobowiązano się, że ograniczymy 
wzrost średniej temperatury na Ziemi do 2˚C 
(lepiej 1,5 ˚C). 
Wydarzenie to jest niezwykle ważne, ponieważ 
po raz pierwszy w historii przyjęto na szczeblu 
światowym prawnie wiążący dokument 
w sprawie klimatu.

2019 - EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
W oparciu o cele zawarte w Porozumieniu Paryskim 
Komisja Europejska przygotowała w 2019 roku 
strategię dla Europy – Europejski Zielony Ład. 

Ma ona stawić czoła największym wyzwaniom 
dzisiejszego świata:
- katastrofie klimatycznej
- utracie różnorodności biologicznej
- zanieczyszczeniom środowiska.
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3.
RÓŻNE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ MUSZĄ BYĆ SPÓJNE

„Dotychczas w UE było trochę tak jak u nas, czyli były odpowiedniki naszych ministerstw i każde 
prowadziło odrębną, często sprzeczną politykę. Teraz cele klimatyczne na rok 2050 (ale również cele 
pośrednie na rok 2030) są czymś nadrzędnym i dlatego wszyscy muszą ze sobą współpracować, żeby 
były one realizowane” – mówi Ewa Sufin-Jacquemart.

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
11. GRUDNIA 2019

8 OBSZARÓW: 
1. cele klimatyczne 2050 - 2030
2. energia 
3. gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) 
4. budownictwo
5. transport
6. żywność i rolnictwo
7. bioróżnorodność
8. zero zanieczyszczeń

2.
GŁÓWNY CEL: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA W 2050 ROKU

Do 2050 roku musimy zbudować gospodarkę zero-emisyjną netto. 
„Oznacza to, że musimy prawie całkowicie przestać emitować gazy cieplarniane. Jeśli nadal będziemy 
emitować trochę gazów cieplarnianych, wszystkie te emisje musimy pochłaniać, z jednej strony 
naturalnymi metodami przez drzewa i gleby, z drugiej przy wykorzystaniu nowych technologii” – mówi  
Ewa Sufin-Jacquemart.

Strategia Unii ma też radykalnie zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych, ochronić przyrodę i wyeliminować 
zanieczyszczenia.
Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku musimy radykalnie zmniejszyć emisje gazów 
cieplarnianych, głównie CO2, a dodatkowo zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla dzięki zachowanym 
lasom i zregenerowanym glebom.
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4.
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE BĘDZIE CZĘŚCIĄ STRATEGII EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

Wspólna Polityka Rolna (WPR) pochłania aż 38% budżetu Unii Europejskiej. Większość subwencji jakie dostają rolnicy 
wypłacana jest od hektara, niezależnie od rodzaju i sposobu upraw. Takie rozwiązanie jest korzystne dla dużych 
posiadaczy ziemskich  – 80% dotacji idzie dziś dla 20% najbogatszych gospodarstw. 
„W WPR na lata 2021-2027 chodzi o to, aby było bardziej sprawiedliwie, aby bardziej wspierać mniejsze, 
mniej przemysłowe gospodarstwa i żeby znacznie lepiej realizować cele klimatyczne i środowiskowe.” 

5.
NIE SAMO ROLNICTWO DECYDUJE O TYM CO MAMY NA TALERZU - STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU” 

W Europejskim Zielonym Ładzie WPR jest po raz pierwszy częścią szerszej polityki żywnościowej – strategii 
„od pola do stołu”. Bardzo ważną częścią tej strategii jest zapewnienie konsumentom dostępu do żywności 
wysokiej jakości, w szczególności do produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego. 
Do 2030 roku 25% powierzchni upraw w Unii Europejskiej mają być przeznaczone pod uprawy ekologiczne. 

„W Austrii już w tej chwili uprawy ekologiczne stanowią prawie 25%. W sąsiednich Czechach jest to 15%, 
a u nas w Polsce tylko 3%” – mówi Ewa Sufin-Jacquemart.

WSPÓLNA POLITYKA 
ROLNA 2021-2027 
CCoo  nnaajjmmnniieejj  4400%%  ccaałłkkoowwiitteeggoo  bbuuddżżeettuu  WWPPRR na lata 
2021-2027 zasili działania nnaa  rrzzeecczz  wwaallkkii  zzee  zzmmiiaannąą  kklliimmaattuu  

Cele minimum: 

Plany strategiczne będą musiały odzwierciedlać bbaarrddzziieejj  aammbbiittnnee  cceellee  
obejmujące zznnaacczząąccee  ooggrraanniicczzeenniiee  ssttoossoowwaanniiaa  cchheemmiicczznnyycchh  
ppeessttyyccyyddóóww  i zagrożeń z nimi związanych, jak również znaczące 
ograniczenie stosowania nnaawwoozzóóww  ii  aannttyybbiioottyykkóóww.  

Cel ogłoszony 20 maja:  rreedduukkccjjaa  oo  5500%%  zzuużżyycciiaa  cchheemmiicczznnyycchh  
ppeessttyyccyyddóóww  ddoo  22003300  roku 
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6.
CHRONIMY PRZYRODĘ ABY ZACHOWAĆ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ – STRATEGIA NA RZECZ 
BIORÓŻNORODNOŚCI 2030

7.
JAK OCHRONIĆ PRZYRODĘ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ? – STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI 2030

Parki narodowe zajmują zaledwie 1,1% powierzchni Polski. W raporcie z 2019 roku „2050 Polska dla pokoleń. 
Wybieramy przyszłość”, organizacja WWF podaje, że aby dosięgnąć europejskiej średniej (3,4%) do 2050 
roku powinno powstać sześć nowych Parków Narodowych, a dwa istniejące, Białowieski i Bieszczadzki, 
musiałyby zostać powiększone. 

Dlaczego musimy chronić różnorodność biologiczną?

• różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla życia i zdrowia 
• połowa światowego produktu krajowego brutto (PKB) – 40 bln euro – zależy od przyrody. 
• naukowcy z IPBES ostrzegają (2019): mamy 6. wymieranie gatunków, szybsze niż w epoce ginięcia 

dinozaurów: w ciągu ostatnich 40 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła 
się o 60 proc. Wyginięciem zagrożonych jest 1 milion gatunków

• utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny to dwa powiązane ze sobą zjawiska, które wpływają 
na siebie negatywnie. 

Odbudowa lasów, rekultywacja gleb i terenów podmokłych oraz tworzenie terenów zielonych 
w miastach – to priorytety do 2030 r. służące przeciwdziałaniu zmianie klimatuv

Główne cele strategii na rzecz bioróżnorodności: 
– Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności

Objęcie obszarem chronionym co najmniej:
30 % gruntów w Europie  (nacisk na ochronę lasów)
30 % mórz w Europie

Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie przez:
• zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu sprzyjających bogatej 

różnorodności biologicznej na gruntach rolnych
• powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających
• ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.
• przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie 

płynących
• zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.
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8.
MUSIMY LEPIEJ CHRONIĆ EKOSYSTEMY RZEK I MORZE BAŁTYCKIE

Intensywne nawożenie pól i brak stref buforowych wzdłuż rzek i rowów melioracyjnych sprawia, że do rzek 
spływa dużo substancji biogennych, które potem są niesione aż do Bałtyku. 

„Ta zieleń na zdjęciu satelitarnym 
to zakwitające sinice. Morze Bałtyckie 
jest najbardziej zagrożonym akwenem 
na świecie pod tym względem. Odpowiada 
za to niestety w dużym stopniu polskie 
rolnictwo. Wprowadzenie strategii 
„od pola do stołu” daje nadzieję 
na poprawę sytuacji” – mówi Ewa Sufin-
Jacquemart.

9. 
POTRZEBUJEMY DOBREGO KRAJOWEGO PLANU STRATEGICZNEGO DO WPR 2021-2027

„W najbliższym czasie w tym temacie będziemy się bardzo intensywnie spierać, ponieważ ścierać się 
będą bardzo różne interesy. My w ramach Koalicji Żywa Ziemia będziemy się dopominać, aby cele 
środowiskowe były jak najambitniejsze. Natomiast izby gospodarcze skupiające rolników prowadzących 
duże gospodarstwa i organizacje rolników konwencjonalnych będą starały się z obawy o obniżenie 
zysków lobbować za czymś przeciwnym” – mówi Ewa Sufin-Jacquemart.

Całość nagrania wykładu na youtube: https://youtu.be/swb18FXfcCw 

Fot: www.esa.int
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26. listopada 2020 r.
18:00 KLIMAT A WODA – Maria Staniszewska i Artur Furdyna

Związek między „globalnym ociepleniem” a wodą jest bardzo silny. Dotyczy nie tylko zagrożenia suszą, 
o którym tak dużo się mówi, a i nie wszystkie metody walki z suszą są skuteczne i dobre dla klimatu. 

Autorami kolejnego wykładu są– Maria Staniszewska i Artur Furdyna. 

Maria Staniszewska jest inżynierem chemii, jest Prezeską 
Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego i Oddziału 
Gliwice PKE.
Kontakt: mw.staniszewska@gmail.com

Artur Furdyna jest ichtiologiem i ekologiem wodnym, 
przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.
Kontakt: arturfurdyna@op.pl

Jak zatrzymać wodę w zlewni małej i dużej

1.
PROSTOWANIE I BETONOWANIE RZEK GÓRSKICH TO ZŁE ROZWIĄZANIE

Podejmowane dotychczas działania przynoszą zwykle skutki odwrotne od zamierzonych. Na polach sucho, 
wysychają rzeki i jeziora, a mimo to powodzie stają się coraz częstsze. 

„Prostowanie i betonowanie rzek górskich nazywane jest ochroną przeciwpowodziową. Kiedy okresowo 
w górach spada sporo deszczu woda mknie po takich „autostradach” i ekspresowo zalewa miejscowości 
położone poniżej” – mówi Maria Staniszewska.

O absurdach polityki wodnej 
w Polsce, która ma negatywny 
wpływ na lokalny klimat mówi 
film Piotra Topińskiego, z serii 
„Woda w górach”, 
część IX p. t. „Susza”
https://www.youtube.com/
watch?v=_WFxh8RPz_o
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2.
RÓBMY WSZYSTKO, ŻEBY ZATRZYMAĆ WODĘ W GLEBIE 
„Nie kośmy bez przerwy trawy, bo jest ona jak gąbka, która pochłania wilgoć. Nie wycinajmy również 
drzew, szczególnie starych, ponieważ to wszystko tworzy nam mikroklimat a nasze życie jest dzięki temu 
bardziej komfortowe” – mówi Maria Staniszewska. Intensywne wycinki drzew są szczególnie niebezpieczne 
w górach. Wraz z intensywnymi opadami woda bardzo szybko i gwałtownie spływa. „Straty wody poprzez 
spływ powierzchniowy są czternastokrotnie mniejsze w krajobrazie zadrzewionym niż na obszarze 
całkowicie pozbawionym lasu” – dodaje Artur Furdyna. 

Ogromne znaczenie dla zaopatrzenia dostępności wody w okresach bezopadowych ma zachowanie 
maksymalnego możliwego stanu wód w gruncie na terenach rolniczych. 

3.
CHROŃMY NADRZECZNE LASY – TZW. ŁĘGI

„Drzewa rosnące nad rzekami są bardzo ważne, ponieważ ich korzenie wchodzą bardzo głęboko w glebę 
i umożliwiają szybkie wsiąkanie wody na dużą głębokość. Na terenach pozbawionych drzew wierzchnia 
warstwa tworzy często skorupę, która uniemożliwia wchłanianie wody” – mówi Artur Furdyna.

4.
NIE ZBIORNIKI TYLKO RETENCJA NATURALNA

Retencja jest w Polsce rozumiana, jako pewien system wybetonowanych rzek i drenaży, który odprowadza 
wodę do zbiorników retencyjnych.  Żeby mógł służyć rolnikom, trzeba by zbudować drugi system - urządzeń 
do redystrybucji wody ze zbiorników na pola. To jest iluzja. 

„Obszar zlewni jest olbrzymi w stosunku do pojemności zbiorników. Im bardziej go uszczelniamy  tym 
więcej zbiorników musielibyśmy zbudować. To nierealne, kosztowne i mało skuteczne. Woda przede 
wszystkim musi być rentencjonowana naturalnie, w krajobrazie. Tylko tak możemy mieć wody pod 
dostatkiem i w każdym miejscu” – mówi Artur Furdyna.

Retencja wody na terenach rolniczych 

• W gospodarowaniu wodą ogromną rolę odgrywa retencja na terenach rolniczych, które gromadzą ok. 
70% krajowych zasobów wody. 

• Jedną z najważniejszych form małej retencji jest retencja gleby, czyli jej zdolność do zatrzymania wody. 
Wielkość retencji glebowej uzależniona jest od rodzaju i klasy gleby, jej składu i struktury. Jakość gleb ma 
ogromny wpływ na retencjonowanie wody i tym samym na wymywanie biogenów. 

ROLA ZADRZEWIEŃ 
– ŁĘGI
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5.
WODA W ROLNICTWIE

„Wmawia się nam, że woda to wróg. Skupiamy się na powodziach jako na najważniejszym zagrożeniu, 
tymczasem to susza staje się dla nas codziennością. Wody gruntowe obniżyły się w skali kraju średnio 
o 2,5 metra” – mówi Artur Furdyma. 
Polecamy ekspertyzę „Woda w rolnictwie”: https://koalicjazywaziemia.pl/ekspertyza-woda-w-rolnictwie

Rolnicy do nawadniania zaczynają używać wody ze studni głębinowych, co tylko przesuwa problem suszy 
w czasie. W ten sposób wody gruntowe jeszcze się obniżają i do tego zużywamy zasoby naszych dzieci, 
nieodnawialne w naszym ludzkim czasie. 

6.
JAK ZATRZYMAĆ WODĘ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU?

W Polsce odpowiedzią na zagrożenie powodziowe jest uszczelnianie. Chodzi o jak najszybsze pozbycie się 
wody z najbliższego otoczenia. Prowadzi to z jednej strony do powodzi, a z drugiej do suszy. 

„W Polsce rzeki płyną w połowie dzięki zasilaniu podziemnemu. Jeśli wodzie nie pozwolimy wsiąkać, 
tylko pozbędziemy się jej szybko, to pod ziemią jej zasoby nie będą się odnawiać. W Polsce od 150 lat 
spada rocznie mniej więcej tyle samo wody, jednak zmienia się klimat i opady rozkładają  się inaczej. 
W tym roku w Łapanowie podczas jednej burzy spadło tyle wody, co zazwyczaj przez cały rok. To jeszcze 
pogłębia niekorzystne zjawiska, dlatego tak ważne jest by nie uniemożliwiać wodzie wsiąkania” – mówi 
Artur Furdyna.

Metody na zatrzymanie wody 
w najbliższym otoczeniu:

• Zadrzewienia wokół domu

• Wstrzemięźliwe koszenie trawy w lecie

• Ograniczenie powierzchni utwardzonych 
betonem, kostką brukową, zamiast tego 
stosowanie kratek plastikowych dużej 
trwałości

• Ograniczyć spożycie mięsa  (oszczędzamy 
wodę nie tylko w obrębie naszej zlewni)

RETENCJA WODY 
NA TERENACH 
ROLNICZYCH
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7.
JAK ZATRZYMAĆ WODĘ NA POLU?

„Niemal 90% naszych gleb to są gleby lekkie. Woda przenika przez piasek bardzo łatwo. Dlatego każdy 
centymetr próchnicy w warstwie gleby jest tak bardzo ważny. Musimy bardziej dbać o jakość gleby” – 
mówi Maria Staniszewska.

Jak zatrzymać wodę na polu?

• Ograniczenie orki = wzrost materii 
organicznej w glebie

• Zróżnicowanie zmianowania = wzrost 
odporności agroekosystemu 

• Okrycie gleby = ochrona przed 
parowaniem, erozją i mineralizacją 

• Pozostawienie resztek pożniwnych = 
ochrona i poprawa właściwości gleby

• Systemy rolno-drzewne (agroleśnictwo)

8.
GOSPODARKA WODNA WYMAGA OSTROŻNOŚCI I WIEDZY

Wysychanie jezior tylko częściowo wynika ze zmian klimatu. Największy wpływ ma na to zła gospodarka 
wodna prowadzona przez samorządy. 

„W przypadku jezior znajdujących się w pobliżu Ośna Lubuskiego powodem jest osuszanie terenów 
bagiennych, które są integralną częścią jeziora, przebudowa urządzeń wodnych, spuszczanie wody 
z pobliskiego jeziora Kocioł i zbytnie pogłębianie rowów” – mówi Alicja Matwiejczuk, lokalna aktywistka.

Skutki nierozważnej gospodarki – te piękne jeziora koło Ośna Lubuskiego utraciły ponad 
2 metry głębokości, niektóre wręcz wysychają
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9.
NATURALNA RZEKA LEPIEJ CHRONI PRZED SUSZĄ I POWODZIĄ 

W rzece naturalnie płynącej podczas powodzi zalewane są tylko najniżej położone domostwa i straty są 
niewielkie, ponieważ woda nie wylewa się punktowo z koryta. Po uregulowaniu rzeki, przelanie się wody przez 
wały powodziowe powoduje zalanie bardzo dużego obszaru i ogromne straty. 

„Czerwona strzałka pokazuje nam, dlaczego mamy suszę. Pogłębianie rzek prowadzi do obniżenia się 
poziomu wód gruntowych i prowadzi do ich wysychania w miesiącach letnich” – mówi Artur.

10.
WODA W GÓRACH SZCZEGÓLNIE WYMAGA MAŁEJ RETENCJI

Mała retencja jest szczególnie potrzebna w górach. Woda spływająca ze stoków w doliny może bardzo 
szybko się kumulować. Piotr Topiński wyjaśnia w swoim filmie jakich błędów należy unikać, by zagrożenie 
powodziowe było jak najmniejsze. 

Zapraszamy do obejrzenia innych 
filmów Piotra Topińskiego na jego 
kanale:  
https://www.youtube.com/c/
PiotrTopiński/videos
Szczególnie polecamy filmy: „Woda 
w górach”, część XXIII „Suszenie 
lasów” oraz część XX „Pożytki 
z bobrów”.



39

Poznajemy Koalicję Żywa Ziemia
Agnieszka Makowska jest rolniczką-ogrodniczką 
ekologiczną i koordynatorką Koalicji Żywa Ziemia. 
Jest absolwentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. 
Kontakt:
Agnieszka Makowska: koalicjazywaziemia@gmail.com 
Koalicja Żywa Ziemia: kontakt@koalicjazywaziemia.pl 
https://koalicjazywaziemia.pl/

Koalicja Żywa Ziemia jest niesformalizowaną grupą, utworzoną przez 
organizacje i ruchy działające w obszarze rolnictwa i żywności. Celem działania 
Koalicji jest kształtowanie krajowej polityki rolnej i żywnościowej w kierunku 
sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego 
produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Koalicja jest członkiem europejskiej 
platformy Good Food Good Farming skupiającej krajowe koalicje działające 
na rzecz zmiany polityki rolno-żywnościowej w Unii Europejskiej. Koalicję 
tworzy 18 organizacji, w tym trzy organizacje zaangażowane w organizację 
tego szkolenia – Fundacja Strefa Zieleni http://strefazieleni.org, Polski Klub 
Ekologiczny http://zgpke.pl i Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne „Ziarno”  
prowadzące Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, http://www.eul.grzybow.pl

Poza szerzeniem wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej i technikach rolnych 
przyjaznych dla klimatu, bioróżnorodności i zdrowia, koalicja prowadzi 
działania rzecznicze uczestnicząc w komisjach sejmowych i konsultacjach 

społecznych, ale też wydaje publikacje eksperckie i prowadzi kampanie aktywistyczne aby wpływać na decyzje 
polityczne dotyczące rolnictwa i żywności.
>>> Podpisz i rozpowszechnij apel Koalicji Żywa Ziemia  do Pana Premiera „Dość trucia”:
https://www.petycjeonline.com/dosc_trucia

5. grudnia 2020 r.
12:00 POZNAJEMY KOALICJĘ ŻYWA ZIEMIA
12:40 WIZYTA WIRTUALNA W EKOLOGICZNYM UNIWERSYTECIE 
LUDOWYM W GRZYBOWIE
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Wizyta wirtualna w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym 
w Grzybowie

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy powstał w roku 2015 z inicjatywy 
Ewy i Petera Stratenwerthów. 

W EUL prowadzone są - we wspólpracy ze Stowarzyszeniem Ekolo-
giczno-Kulturalnym ZIARNO - dwuletnie kursy rolnictwa ekologicz-
nego. W trakcie kursów studenci odbywają praktyki w różnych go-
spodarstwach ekologicznych w Polsce (łacznie 14 miesięcy) i mają 
ok. 100 dni zajęć stacjonarnych głównie w siedzibie EUL i ZIARNA  
w Grzybowie.
 
Dotychczas odbyły sie trzy kursy. Początek czwartego planujemy  
na wrzesień 2021 roku.

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie 
Grzybów 1/2, 09-533 Słubice 
tel./fax: (24) 277 89 63 
tel. kom.: 606 805 900
www.eul.grzybow.pl
eul@grzybow.pl

„Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, czyli o tym jak rozpocząć własną inicjatywę ekologiczną” – zachęcamy do lektury 
wywiadu z Ewą Smuk-Stratenwerth w Zielonych Wiadomościach. Cały numer do ściagnięcia pod linkiem (str. 15).
https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/023.pdf
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12. grudnia 2020 r.
11:30 wspominamy wizytę w EUL 
11:40 KLIMAT A ŻYWNOŚĆ – Justyna Zwolińska 

Justyna Zwolińska jest koordynatorką ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia

Justyna Zwolińska jest prawniczką specjalizującą się w zagadnieniach 
związanych z polityką jakości i ochrony środowiska w rolnictwie, 
polityką żywnościową oraz dobrostanem zwierząt gospodarskich. 
Doktorantka w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Działa 
w stowarzyszeniach Prawnicy dla Zwierząt i Forum Rolnictwa 
Ekologicznego. Od lat współpracuje z wieloma organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się rolnictwem oraz ochroną środowiska 
i dobrostanu zwierząt. Jest również członkinią Rady Fundacji Strefa 
Zieleni. Kontakt: justin.zwolinska@gmail.com

Gdzie wiele chleba, hojności trzeba – rzecz o marnowaniu żywności

1.
DIAGNOZA
„Żyjemy w czasach 
pośpiechu i w czasach 
nadmiaru. Nasze podejście 
do żywności bardzo się 
zmieniło. Dziś większość 
Polaków przyznaje się 
do marnowania żywności” 
– mówi Justyna Zwolińska.

2.
OGRANICZANIE MARNOTRAWSTWA ŻYWOŚCI NIE JEST TRUDNE, ALE WYMAGA ZMIANY PODEJŚCIA 
DO ROBIENIA ZAKUPÓW 
„Część z nas pamięta jeszcze czasy, kiedy dostęp do żywności był ograniczony i teraz nie wyobraża sobie, by 
nie mieć zapasów. Niestety tylko mniejszość Polaków przed pójściem do sklepu sprawdza co ma w lodówce” 
– mówi Justyna Zwolińska.
 
Zwraca tezż uwagę 
na wysokie wymagania 
klientów co do wyglądu 
produktów, co sprzyja ich 
wyrzucaniu przez sklepy. 
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3.
MARNUJEMY KAŻDY PO TROCHU…

Marnowanie żywności to nie tylko skutek naszych wyborów konsumenckich. Straty są na każdym etapie 
w łańcuchu żywnościowym. Gospodarstwa rolne nie zawsze mogą sprzedać swoje produkty, duże straty 
generuje również przetwórstwo i transport.

„Czasem marnotrawstwa łatwo dałoby się uniknąć. Wystarczyłoby np. żeby duże sieci handlowe lepiej zadbały 
o wystawianie towaru na półkach. Produkty o kończącej się dacie ważności często są z tyłu, ponieważ nowy 
towar wystawia się w pierwszym rzędzie” – mówi Justyna.

4.
SKĄD SIĘ WZIĄŁ FREEGANIZM? 

Supermarkety pozbywają się często żywności, która jest zdatna do użytku. Robią to dlatego, żeby wyłożyć 
na półkach świeższe i lepiej wyglądające produkty. W ten sposób zwiększają sprzedaż. Dobra żywność nie 
jest rozdawana potrzebującym, ale ląduje na wysypiskach. 

„Supermarkety starają się ukrywać marnotrawstwo i utrudniają dostęp do swoich śmietników ludziom, 
którzy to dokumentują” – mówi Justyna Zwolińska. Jedna z uczestniczek mówi, że jej córka jest taką „freeganką”…
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5.
CO MOŻEMY ZROBIĆ?

„Konsumenci nie zawsze potrafią właściwie czytać etykiety. Data ważności nie zawsze oznacza, że po jej 
upływie żywność nie nadaje się do spożycia” – mówi Justyna Zwolińska. 

NALEŻY SPOŻYĆ DO… NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED końcem…

Mija data – nie spożywamy
Data minimalnej trwałości, do której produkt 
zachowuje swoje właściwości – potem zmienia się 
konsystencja, kolor, smak, zapach…

Produkty: Mięso, produkty garmażeryjne, 
schłodzone potrawy gotowe do spożycia, mleko 
i produkty mleczne niesterylizowane 

Świeże owoce i warzywa, sól kuchenna, cukier, ocet, 
produkty zbożowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, 
alkohol powyżej 10%...

6.
UKŁADANIE W LODÓWCE I SPIŻARNI TO TEŻ SZTUKA

Dobrą praktyką jest stosowanie zasady „pierwsze 
weszło, pierwsze wyszło”, gdy układamy produkty 
w lodówce. Wtedy znacznie trudniej przeoczyć 
upływającą datę ważności i uniknąć niepotrzebnego 
marnowania żywności. 

„Niestety tylko 1/3 Polaków o tym pamięta układając 
produkty w lodówce”  – mówi Justyna Zwolińska.

7.
ZAMIAST WYRZUCAĆ DZIELMY SIĘ 
„Są różne sposoby na ograniczenie marnotrawstwa 
żywności. Ja chciałabym zwrócić uwagę na dzielenie 
się. Po pierwsze myślimy o ludziach, bo wokół nas 
są być może potrzebujący. Ale pamiętajmy również 
o zwierzętach. W schroniskach każda pomoc jest cenna” – 
mówi Justyna Zwolińska

8.
„Bardzo dobrym pomysłem jest zakładanie wspólnych ogródków. Każdy może spędzać tam swój wolny 
czas i ma jednocześnie dostęp do świeżej żywności. Zachęcam Koła Gospodyń Wiejskich do tworzenia 
takich ogródków. – mówi Justyna Zwolińska
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9.
ŻYWNOŚCI JEST DOŚĆ, BRAK JEST SPRAWIEDLIWOŚCI
„Mamy taki system żywnościowy, że miliony ludzi na świecie głodują, a jednocześnie marnuje się żywność, 
której produkuje się wystarczająco dużo by wyżywić wszystkich. Mnie przeraża również okrucieństwo 
wobec zwierząt. Jeśli nie uda się ich sprzedać poddawane są utylizacji” – mówi Justyna Zwolińska.

10.
ZMIENIAMY KLIMAT, ZANIECZYSZCZAMY ŚRODOWISKO

Zabieranie przyrodzie miejsc pod produkcję żywności pogłębia zmiany klimatu. W tym samym czasie ogromna 
część żywności jest marnowana i odpowiada za dodatkową emisję gazów cieplarnianych. 

„Naprawdę nie wiem po co my tyle tej żywności produkujemy, jeśli tyle jej marnujemy” – mówi Justyna 
Zwolińska.

• 20% żywności w Unii Europejskiej jest marnowana, 
tzn. 180 kg żywności na osobę na rok,

• co daje 143 miliardy euro w postaci zmarnowanych 
zasobów i negatywnego oddziaływania 
na środowisko naturalne.

• 1,6 mln ludzi w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie!!!
• 850 mln ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu!!!
• 2 miliardy ludzi na świecie cierpią z powodu niedożywienia!!!
• Według Światowej Organizacji ds. Wyżywienia (FAO), 66 krajów nie 

jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na żywność.
• Banki Żywności wydały w 2016 roku niemal 3 miliny posiłków ->  

6 milionom ludzi w Europie. 

• Cierpienie milionów zwierząt!!!
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12. grudnia 2020 r.
12:10 PESTYCYDY W ŻYWNOŚCI – Marzena Poniatowska-Galicka

Marzena i Marcin Galiccy stworzyli 
program Food Rentgen – prześwietlania 
żywności z półek sklepowych
„Zdałam sobie sprawę, że gdybyśmy 
wiedzieli co jemy, to podejmowalibyśmy inne 
decyzje. Wiedza płynąca z reklam czy głosy 
autorytetów stały się dla mnie w pewnym 
momencie niewystarczające. Postanowiliśmy 
z mężem przebadać to, co znajduje się 
w sprzedaży, by przekonać się, czy żywność 
jest faktycznie zdrowa. Tak się narodził nasz 
projekt” – mówi Marzena Galicka.
Kontakt: biuro@foodrentgen.eu

1.
ETYKIETY NIE MÓWIĄ O PESTYCYDACH

Kupując żywność w sklepie 
wiemy czy żywność jest 
przetworzona, skąd pochodzi 
i czy jest świeża. Ale do wielu 
informacji nie mamy dostępu. 
Na etykietach nie ma nic 
o rzeczach, które są bardzo 
ważne i mogłyby przesądzać 
o wyborach konsumenckich. 

„Chcemy wiedzieć, czy żywność 
zawiera np. pestycydy czy metale 
ciężkie lub czy kupowane przez 
nas kurczaki nie są faszerowane 
antybiotykami itd. Przecież od tego 
zależy nasze zdrowie” – mówi Marzena Galicka.

2.
WSZECHOBECNY GLIFOSAT

Glifosat to podstawa 
najczęściej używanych 
na świecie herbicydów. Jest 
nieselektywny, zabija wszystko 
co żyje, aby usunąć wszystkie 
chwasty przed wysiewem.

„Jak sobie wyobrażę, że daję 
dziecku żywność, która powstała 
przy użyciu środków, które mają 
zabijać wszelkie żywe organizmy, 
to czuję się fatalnie. Nie twierdzę, 
że kontakt z glifosatem zawsze 
skutkuje chorobami, niemniej 
trudno nie dostrzegać związku między wzrostem zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, a coraz 
większym wykorzystaniem herbicydów na bazie glifosatu. Nie chcę nikogo straszyć, nie taki mam cel. 
Uważam jednak, że powinniśmy wiedzieć, czy dany produkt zawiera glifosat” – mówi Marzena Galicka.
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3.
PŁATKI, KASZE, PIWA, MĄKI…Z PESTYCYDAMI?

Dotychczas FoodRentgen przygotował cztery raporty. W 2021 roku przedmiotem badań będą mąki. 
„Zobaczymy co nam wyjdzie. Wszystkie nasze działania finansują konsumenci. Tworzymy społeczność, by 
wiedzieć więcej i prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie” – mówi Marzena Galicka.

4.
CZY PŁATKI ŚNIADANIOWE NADAJĄ SIĘ DLA DZIECI? 
„W płatkach śniadaniowych, które były badane w 2017 roku znalazły się bardzo duże ilości pestycydów. 
Rekordzista miał ich w swoim składzie aż dwanaście rodzajów. Nauka nie wie jak taki koktajl pestycydów  
oddziałuje na nasze organizmy” – mówi Marzena Galicka.
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5.
KASZE Z GLIFOSATEM
„W przypadku kasz skupiliśmy się na glifosacie. Na czerwono zaznaczone są przekroczenia. W przypadku 
jednej z kasz jaglanych norma, jaką określił ustawodawca jako bezpieczną była przekroczona aż 46 razy!” – 
mówi Marzena.

6.
PIWA – DOBRA NOWINA

Program FoodRentgen zaczyna przynosić rezultaty. W badaniach piwa prawie nie znaleziono pestycydów. 
„Po publikacji naszych raportów o płatkach i kaszach okazało się, że sprzedaż zanieczyszczonych 
pestycydami produktów bardzo spadła. Dowiedzieliśmy się, że sieci handlowe chciały tego uniknąć 
na rynku piwa i wymusiły od producentów piw użycie lepszej jakości zbóż” – mówi Marzena Galicka 
– „Zachęcam do samoorganizowania się i działania lokalnie. Kula śnieżna się już toczy i ważne jest aby 
poddać presji producentów żywności. Nasze jednostkowe wybory mają znaczenie”

> > >  W A Ż N A  I N F O R M A C J A !
W żadnym z certyfikowanych produktów ekologicznych, które przetestowano w programie 
FoodRentgen nie znaleziono pestycydów. 
„Na początku straciliśmy zaufanie do branży ekologicznej, ponieważ widzieliśmy różne poziomy etyki 
u producentów. Dlatego postanowiliśmy zacząć badać żywność. Muszę powiedzieć, że udało się nam 
w pełni odbudować zaufanie. Produkty ekologiczne się bronią” – powiedziała Marzena Galicka.
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12. grudnia 2020 r.
12:25 JAK UNIKAĆ ODPADÓW – z Virginie Little
Virginie Little jest francuską zakochaną w Polsce 
i mieszkającą u nas od prawie dwudziestu 
lat. Virginie prowadzi działalność doradczą  
w ramach dwóch struktur, które stworzyła: Little 
Infinity i Little Greenfinity. Pierwsza zajmuje 
się komunikacją, druga szerszymi działaniami, 
ale wszystko dotyczy zrównoważonego 
rozwoju i środowiska, w szczególności 
kwestii odpadów i ich redukcji. Virginie działa 
w międzynarodowym ruchu Zero Waste (zero 
odpadów). Jest charyzmatyczną ekspertką 
w dziedzinie zero waste i gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trenerką, wykładowczynią, 
mentorką i przedsiębiorczynią, jednym słowem 
zaraźliwą inspiratorką zmiany. 

Kontakt: virginie@little-greenfinity.com, tel. 692 918 093

1.
PLASTIK JEST DUŻYM PROBLEMEM DLA 
ŚRODOWISKA, PONIEWAŻ SIĘ NIE ROZKŁADA

Można go zobaczyć wszędzie. Pozornie 
znika, ale tak naprawdę rozpada się 
na bardzo drobne cząstki. 

„Dziś w środowisku mamy mnóstwo 
mikroplastiku, który wchłaniany jest przez 
morskie zwierzęta, a potem trafia na nasze 
stoły” – mówi Virginie Little i dodaje – „Plastik 
zabija. Zwierzęta często są wobec niego 
bezbronne. Nie rozpoznają plastiku, zjadają 
go myląc z innym pokarmem”.

2.
SKŁADOWISKO, WYSYPISKO – ZWAŁ JAK ZWAŁ, ALE TO NA PEWNO NIE JEST DOBRE!

Na składowisko odpadów trafiają śmieci 
niezmieszane. W Polsce trafia tam 
ponad 60% wszystkich odpadów. Często 
takie składowisko jest niebezpieczne 
dla środowiska, a poza tym jest 
marnotrawstwem surowców, których 
wydobywanie też niszczy środowisko.

„Na zdjęciu widzimy nowe składowisko, 
na które trafi jeszcze bardzo dużo odpadów. 
Kiedy urośnie już wielka góra, zostanie ono 
przysypane ziemią. A ponieważ bardzo 
długo będzie niestabilne i będzie źródłem 
zanieczyszczeń, to nic tam nie da się robić” – 
mówi Virginie Little.
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3.
KOMPOSTOWANIE TO ŚWIETNE ROZWIĄZANIE!

„Bardzo lubię kompostownik, ponieważ 
pokazuje on, że w środowisku naturalnym 
nie ma odpadów. Odpadki zmieniają się 
w nawóz, którym możemy użyźniać nasze 
ogrody. To jest wspaniała rzecz, która 
przypomina ludziom, że to my tworzymy 
odpady” – mówi Virginie Little.

4.
WIĘCEJ, WIĘCEJ, CORAZ WIĘCEJ ŚMIECI!

„Rośnie ilość śmieci, rośnie liczba ludzi 
na świecie. Składowanie odpadów jest nadal 
najczęstszym sposobem gospodarowania 
śmieciami. Wytwarzamy zdecydowanie 
za dużo śmieci i jest coraz mniej miejsca 
na składowanie. Bank Światowy przewiduje, 
że jeśli nie zmienimy wzorców konsumpcji 
możemy produkować do 2050 roku aż o 70% 
odpadów więcej” – mówi Virginie Little.

5.
RECYKLING? TAK, ALE TO ZA MAŁO

„Czy recykling wystarczy aby rozwiązać 
problem odpadów? Niestety nie. Po pierwsze 
śmieci jest za dużo, a po drugie nie każdy 
materiał nadaje się do recyklingu.” – mówi 
Virginie –  „Najbardziej problematyczny 
jest plastik. Niektóre butelki plastikowe 
(PET) wracają do recyklingu tylko raz, 
choć teoretycznie mogą być użyte sześć 
razy, a potem lądują gdzieś na wysypisku 
albo…w lesie lub oceanie…”

6.
ODPADY, KTÓRE WIDZIMY W DOMU, TO TYLKO MAŁA CZĘŚĆ PRAWDZIWEGO PROBLEMU

Żeby lepiej zrozumieć problem odpadów musimy sobie uświadomić, że odpady, które generują nasze 
gospodarstwa domowe to tylko czubek góry lodowej.

„Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę dużą ilość zużytej energii, wody i emitowanych do środowiska 
gazów cieplarnianych” – mówi Virginie 

Nie każdy materiał nadaje się do recyklingu.

Roczna światowa produkcja plastiku: 400 milionów ton.

Jedynie 14% poddanych recyklingowi.

Na każdy kilogram wytworzonych odpadów przypada 7 kg 
odpadów wygenerowanych w procesie ich produkcji

Nasze odpady 
– 1 kg
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7.
NAJLEPSZY ODPAD TO TEN, KTÓRY NIGDY NIE POWSTANIE!

„Najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Powinniśmy redukować nasze odpady do minimum. Istnieje 
odwrócona piramida, która określa pięć zasad, które pozwolą nam zrealizować ten cel” – tłumaczy 
Virginie Little.

8.
SPRZĄTANIE ŚWIATA” TO OGÓLNOŚWIATOWA WRZEŚNIOWA AKCJA, DO POLSKI SPROWADZONA PRZEZ KOBIETĘ

To Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka mieszkająca w Australii, specjalnie przyjechała do naszego kraju 
w 1994 roku, żeby nas „zarazić” tą cenną wrześniową coroczną inicjatywą. 
Plaża w Gdyni jest regularnie sprzątana przez służby miejskie, ale i tak co roku znajdujemy tam sporo śmieci. 

„Niedopałki papierosów są silnie toksyczne i jeden niedopałek może zanieczyścić nawet 5 tys. litrów 
wody. Pamiętajmy o tym, aby wyrzucać je do kosza na śmieci” – apeluje Virginie Little.

5 ZASAD ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW:

1. Odmawiam

2. Ograniczam

3. Używam ponownie

4. Oddaję do recyklingu

5. `Kompostuję
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Zanim się rozstałyśmy na przerwę obiadową … zaśpiewałyśmy “Sto lat” pani Teresie, która obchodziła tego 
dnia swoje urodziny. 

Pani Tereso, życzymy zdrowia i wiele sukcesów jako Ambasadorka Klimatu!
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12. grudnia 2020 r.
14:00 CO MOZEMY ZROBIĆ DLA KLIMATU? – z Anną Desogus
15:25 Przyjmujemy apel do decydentów

Autorką kolejnego wykładu jest Anna Desogus
Anna Desogus jest edukatorką i doradczynią z zakresu zero 
waste, zrównoważonego rozwoju oraz podstaw gospodarki 
o obiegu zamkniętym. jest założycielką Ambasady Czystej 
Planety – www.ambasadaplanety.pl
Kontakt: anna@ambasadaplanety.pl,  tel.: 882 509 180

1.
KLIMAT TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA, MOBILIZUJĄCA OBYWATELI I AUTORYTETY

Klimat jest naszą wspólną sprawą i dlatego bardzo różni ludzie, z bardzo różnych stron świat walczą 
z globalnym ociepleniem.

„Wyznacznikiem nie jest 
ani wiek, ani poglądy 
polityczne. Doskonale 
widać to na przykładzie 
Grety Thunberg, która 
w wieku 15 lat pewnego 
dnia po prostu zaczęła 
strajk szkolny przed 
szwedzkim parlamentem. 
Stało się to inspiracją dla jej 
pokolenia i Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny 
stał się organizacją 
międzynarodową. Ruchów 
klimatycznych rodzi się 
coraz więcej” – mówi Anna 
Desogus. 

Nasz komentarz: 

MSK w innych krajach 
nazywa się  Friday For Future FFF (Piątek Dla Przyszłości). 
W Polsce powstał też polski odłam brytyjskiej organizacji Extinction Rebellion, XR (rebelia przeciw wymieraniu), 
która organizuje pokojowe akcje „obywatelskiego nieposłuszeństwa” organizując np. blokady ruchu drogowego 
w wielkich miastach, aby wpłynąć na świadomość ludzi i wymusić od polityków ambitne działania dla klimatu. 
Działa też u nas Strajk dla Ziemi (Earth Strajk) i Obóz dla Klimatu. Od wielu lat rzecznictwem dla klimatu 
zajmuje się Koalicja Klimatyczna, skupiająca wiele eksperckich organizacji ekologicznych (w tym Polski Klub 
Ekologiczny z prof. Zbigniewem Karaczunem, organizacja partnerska naszego szkolenia).
Nie tylko młodzież mobilizuje się dla klimatu, działają też Rodzice dla Klimatu i Babcie dla Klimatu, których 
banery widzimy na każdym marszu klimatycznym organizowanym przez młodzież. 
W Polsce działa również Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, powstały z inicjatywy Papieża 
Franciszka, bardzo zaangażowanego na rzecz ochrony klimatu i przyrody. Przypomnijmy ważną encyklikę 
papieską „Laudato Si’. W trosce o wspólny dom”, w której Franciszek wzywa katolików do zaangażowania 
na rzecz ochrony Ziemi, klimatu, przyrody, czystego środowiska, ograniczając przy tym konsumpcję, troszcząc 
się o najsłabszych i najbiedniejszych oraz zmniejszając nierówności. To wspaniała i inspirująca lektura dla 
wszystkich, nie tylko dla katolików.
Polecamy numer Zielonych Wiadomości opracowany przez młodych aktywistów klimatycznych: 
https://zielonewiadomosci.pl/numer/32/
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2.
NAJWAŻNIEJSZE, TO SŁUCHAĆ SIĘ WZAJEMNIE.

Wysłuchaliśmy nagranej wypowiedzi Jerzego Hubki z górniczych związków zawodowych, który wspomina 
swoje pierwsze rozmowy z ekologami.

„Na naszych pierwszych spotkaniach wręcz iskrzyło 
między nami, krzyczeliśmy na siebie. Dopiero później 
zaczęliśmy się słuchać. Bez bezpośredniego kontaktu 
i szczerej rozmowy nie będzie zrozumienia i nie wypracuje 
się wspólnych planów z korzyścią dla wszystkich” – mówi 
Jerzy Hubka. 

Wspomina również, że do działania zmotywowało go 
bardzo spotkanie z Gretą Thunberg, która przyjechała 
do nich, choć nie musiała i wykazała dla nich wiele empatii. 

„Czasem wydaje się nam, że wydarzenia wielkiego świata toczą się własnym torem, a my nie mamy 
na nic wpływu. To nie jest prawda” – zapewnia Anna Desogus.

Wypowiedzi Jerzego Hubki można odsłuchać tu: http://bityl.pl/xLphF

3.
W KAŻDYM WIEKU MOŻNA ZOSTAĆ AMBASADOREM LUB AMBASADORKĄ KLIMATU!

Dla aktywizmu klimatycznego nie ma 
ograniczeń wiekowych. Jane Fonda, znana 
aktorka amerykańska, działa w ruchu Fire 
Drill Fridays, który zajmuje się naciskiem 
na władze amerykańskie, by te prowadziły 
korzystniejszą dla klimatu politykę.

„Trzeba sobie zdefiniować cele i określić 
sposoby ich realizacji. A potem przystąpić 
do działania i się nie poddawać” – mówi Anna 
Desogus komentując przykład Jane Fondy.

4.
KOBIETY SĄ ZDOLNE DO BARDZO RÓŻNYCH DZIAŁAŃ I ROBIĄ TO NA CAŁYM ŚWIECIE!

„Bardzo dużo możemy zrobić 
dla świata i nie ma znaczenia, 
gdzie przyszło się nam urodzić. 
Jeśli spojrzymy na ilość 
inicjatyw, które zmierzają 
do zatrzymania zmiany klimatu 
to jest to budujące” – mówiła 
Anna, opowiadając o szkole 
w Indiach, która szkoli kobiety 
z krajów rozwijających się 
na „inżynierki paneli słonecznych”, 
aby po powrocie do ich wiosek 
instalowały i utrzymywały panele 
fotowoltaiczne, zapewniając 
lokalnym społecznościom dostęp 
do czystej i darmowej energii ze 
słońca.
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5.
CZAS NA REFLEKSJĘ…

Po zgromadzeniu wiedzy, zanim 
przejdziemy do działania, dobrze 
dać sobie czas na refleksję.  
Warto odpowiedzieć sobie 
na pytania:

1. Moja pasja: co dla mnie jest szczególnie ważne, co lubię robić, co mnie „kręci”? 
2. Pomysły działań: co możesz zacząć robić? - indywidualnie - w rodzinie / lokalnej społeczności - w twoim 

kole gospodyń ? (nie martw się na razie o wykonalność) 
3. Bariery: jakie widzisz trudności, bariery, które dotąd zatrzymywały twoje działania lub które mogłyby 

utrudnić twoje działania w przyszłości? 
4. Możliwości: jakie widzisz elementy które mogłyby wesprzeć twoje działania? – ludzie – zasoby – inne?

„Poszukajmy co i kto może pomóc w realizacji tego wszystkiego, na czym nam najbardziej zależy” – 
zaleca Anna Desogus.

„Nawet przy najlepszych chęciach i najciekawszych pomysłach niewiele można zrobić samemu. Zawsze 
należy szukać pomocy u ludzi myślących podobnie, ale również zainteresować działaniem osoby, które 
nie mają takiej świadomości jak my” – słusznie mówi Anna

7.
NO WIĘC… DO DZIEŁA DROGIE PANIE!

Bo jak nie teraz to kiedy? Przecież wiemy, że nie mamy czasu na czekanie…w ciągu najbliższych lat musimy 
dokonać prawdziwej (R)ewolucji…
Bo jak nie My to kto? Przecież wiemy, że jak kobiety się za to nie wezmą to się niewiele wydarzy, a tu chodzi 
o Nasz Wspólny Dom, jedyną planetę jaką mamy, od której stanu zależy życie naszych dzieci i wnuków, ale też 
wszystkich innych gatunków…

„Dla skutecznego działania bardzo ważna jest odpowiednia motywacja. Dlatego naszych planów nie 
należy odkładać na później. Warto zacząć od małych rzeczy, a potem sami możemy być zaskoczeni 
dokąd to nas zaprowadzi” – mówi Anna Desogus. 

Posłuchajmy mądrej pani Ani…

Pani Katarzyna Mróz, radna w Ryglicach, zobowiązała się, że przeczyta na styczniowej sesji swojej Rady Miasta 
nasz apel do samorządowców. Pamiętajmy, że ten apel też jest narzędziem działania i może pomóc otworzyć 
wiele drzwi i stać się śnieżką, która zamieni się w kulę sniegową…
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Apel działaczek Kół Gospodyń Wiejskich do samorządów 
lokalnych

My, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, zdobyłyśmy wiedzę o tym co nauka mówi o zmianach klimatu i jakie 
one niosą skutki dla zdrowia ludzi, dla różnorodności biologicznej i dla przyszłości naszej planety. Wiemy, 
że musimy dokonać radykalnych zmian w naszym życiu, jeżeli chcemy, aby świat naszych dzieci i wnuków 
był przyjazny do życia.

Widzimy m.in.:

• jak bardzo dzisiejsze rolnictwo przyczynia się do zmian klimatu, a jednocześnie rolnictwo będzie się musiało 
dostosować do postępującego wzrostu temperatur, wydłużenia się okresów wegetacyjnych oraz nowych 
chorób i nowych gatunków owadów zagrażających zbiorom,

• jak nasza gospodarka wodna ignoruje zmiany klimatu i potęguje problemy suszy oraz zagrożenia powodziami, 
a masowe wycinki drzew potęgują te problemy,

• w jak dużym stopniu marnujemy energię i żywność oraz jak zanieczyszczamy środowisko paląc węgiel, 
rozpylając pestycydy i produkując dużo zbędnych odpadów,

• jak Unia Europejska, poprzez strategię Europejskiego Zielonego Ładu przyjętą przez 27 państw Unii, będzie 
pomagać krajom członkowskim w realizacji ambitnych działań dostosowawczych do zachodzących zmian 
klimatycznych, ale też wymuszać radykalne i szybkie obniżanie emisji gazów cieplarnianych, głównie 
dwutlenku węgla (CO2).

Jesteśmy bardzo zaniepokojone faktem, że tak poważne niebezpieczeństwa zagrażają nam, naszym dzieciom 
i wnukom. Jednocześnie martwi nas, że  tak niewiele się o tym mówi, przez co ludzie mają na ten temat bardzo 
ograniczoną wiedzę. Szczególnie niepokoi nas to, że uprawnieni do podejmowania decyzji w naszym imieniu 
urzędnicy administracji państwowej i samorządowej za mało dbają o klimat i środowisko, a także o szerzenie 
wśród mieszkańców koniecznej wiedzy i budowanie ekologicznej świadomości.

Dlatego kierujemy ten apel do decydentów w naszych gminach i powiatach, zwracając uwagę 
na kilka ważnych kwestii: 

1. POTRZEBA SZEROKIEJ EDUKACJI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU I EKOLOGII

Troska o środowisko naturalne jest jedną z najważniejszych wartości, dlatego samorządy powinny wspierać 
Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje społeczne w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej. Postulujemy 
również szkolenia w zakresie ekologii i klimatu dla pracowników gmin. Samorządy powinny inicjować zmiany 
i wprowadzać takie pro-środowiskowe rozwiązania, które mieszkańcy mogliby naśladować. 

2. NIE MA ZDROWEGO ŻYCIA BEZ DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY I CZYSTEGO POWIETRZA

Urzędy przy wydawaniu decyzji powinny w większym stopniu poważnie traktować kwestie środowiskowe 
i przestrzegać norm zawartych w obowiązującym prawie. Interesy indywidualne nie mogą dominować nad 
interesem społecznym. Samorządy muszą aktywnie włączać się w ochronę środowiska i nie mogą unikać 
brania na siebie odpowiedzialności w tym zakresie. Postulujemy wprowadzenie systemu monitorowania 
zanieczyszczenia powietrza w każdej gminie. Problem smogu dotyka w dużym stopniu również gminy wiejskie. 
Stacje pomiaru zanieczyszczeń (mierniki) powinny zostać zamontowane na szkołach i budynkach użyteczności 
publicznej i być dobrze widoczne w przestrzeni publicznej.

3. LUDZIE MUSZĄ MIEĆ WPŁYW NA SWOJE ŚRODOWISKO ŻYCIA

Często decyzje o inwestycjach, których skutki będą odczuwalne przez całą społeczność zapadają bez wiedzy 
mieszkańców. Troska o środowisko traktowana jest jako hamulec do rozwoju ekonomicznego gminy. Należy 
odejść od takiego myślenia. Dzięki analizom pokazującym jakie może być oddziaływanie na środowisko 
i jak można je ograniczyć, inwestycje mogą mniej utrudniać życie mieszkańcom i mniej zagrażać ich zdrowiu. 
Postulujemy wprowadzenie obligatoryjnych konsultacji społecznych i zebrań z mieszkańcami, które powinny 
się odbywać odpowiednio wcześniej, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię i powinny uwzględniać 
inwestora i ekspertów. Zaproszeni do konsultacji powinni być wszyscy mieszkańcy i wszystkie zainteresowane 
organizacje społeczne, w tym lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Strona społeczna nie jest wrogiem, chociaż 
bywa w ten sposób traktowana przez urzędników i inwestorów. Dobrze przeprowadzone konsultacje społeczne 
zapewniają stabilny rozwój i budują zaufanie do władzy publicznej.
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4. MIESZKAŃCY MUSZĄ MIEĆ ŚRODKI NA DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA

Samorządy powinny w większym stopniu ufać mieszkańcom, gdyż oni też wiedzą co należy najpilniej zrobić 
w ich miejscowościach. Dlatego postulujemy większe wykorzystanie takich rozwiązań jak budżet partycypacyjny 
czy obywatelski, fundusz sołecki czy inicjatywa lokalna. W gminach, w których nie ma takich form współpracy 
powinny być one jak najszybciej wprowadzone. Apelujemy aby były one wykorzystywane w większym stopniu 
dla ochrony środowiska..

5. MUSIMY ZUŻYWAĆ MNIEJ ENERGII I POTRZEBUJEMY ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Samorządy powinny bardziej włączyć się w transformację energetyczną, co jest niezwykle istotne dla 
ochrony klimatu, ale też dla walki ze smogiem. Budynki publiczne powinny być energooszczędne i korzystać 
z odnawialnych źródeł energii. W każdym urzędzie gminy powinien być urzędnik kompetentny do pozyskiwania 
środków na cele ekologiczne. Postulujemy również stworzenie systemu ekodoraców, którzy pomagali by 
mieszkańcom zwiększać efektywność energetyczną i zmniejszać emisję CO2, robiąc przy tym oszczędności 
na zużyciu energii. Ekodoracy powinni być dobrze przeszkoleni. Gmina powinna ułatwić wzajemne nauczanie, 
wymianę wiedzy i doświadczeń i korzystania ze wsparcia osób, które już zrealizowały swoje projekty. Samorządy 
powinny przede wszystkim wspierać energetykę odnawialną dla mieszkańców, tzw.inwestycje prosumenckie, 
które produkują energię na użytek lokalny, a nie dla dużych inwestorów, którzy sprzedają energię gdzie indziej 
i dbają tylko o własne zyski. 

6. POTRZEBUJEMY ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, PRODUKOWANEJ W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Samorządy powinny zająć się rozwojem lokalnego popytu na zdrową żywność i dostępu dla mieszkańców 
do takiej żywności, szczególnie dla dzieci i osób chorych. Dobrą praktyką byłoby kupowanie do szkół zdrowych 
produktów od rolników nie stosujących pestycydów, w szczególności od rolników ekologicznych. Gminy 
wiejskie muszą bardziej włączyć się w edukację z zakresu rolnictwa ekologicznego, ponieważ nowa Wspólna 
Polityka Rolna bardzo wzmocni ten sposób gospodarowania. Samorządy powinny szeroko informować 
o nowych możliwościach, które wkrótce się pojawią, pomagać w wymianie wiedzy i ułatwiać lokalny zbyt 
nowym rolnikom ekologicznym. Ważne jest również to, aby na terenie gmin tworzyć system zapobiegający 
marnotrawstwu żywności.

7. MUSIMY ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW, DBAĆ O RECYKLING I OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW

Samorządy, wykorzystując zmieniające się prawo, powinny dążyć do wprowadzenia efektywnego systemu 
segregacji odpadów i ich recyklingu. Postulujemy ustawienie automatów do zbiórki butelek szklanych 
i plastikowych we wsiach oraz innych form pozyskiwania surowców wtórnych. Gminy powinny również włączać 
się w działania społeczne, takie jak np. zbiórka nakrętek, które zwiększają świadomość ekologiczną i służą celom 
społecznym pomagając osobom niepełnosprawnym. Urzędy gminne powinny funkcjonować zgodnie z zasadą 
“zero waste”, unikając tworzenia zbędnych odpadów i promować takie postawy. Podczas gminnych uroczystości 
nie powinno używać się plastiku itp.. Nie możemy podcinać gałęzi, na której siedzimy. 

8. MUSIMY OSZCZĘDZAĆ WODĘ, DBAĆ O NATURALNĄ RETENCJĘ, NIE PSUĆ RZEK

Gminy powinny być świadome jak bardzo zmiany klimatu wpływają na wodę i lepiej dbać o przestrzeń wokół 
budynków publicznych, by utrzymywać wilgoć. Ze szczególną troską muszą podchodzić do małej i naturalnej 
retencji, robienia prostych zastawek na rowach melioracyjnych i strumieniach, zachowania drzew i zieleni, 
dbania o łąki kwietne, które zapobiegają wyparowaniu wody, a także unikania zbędnego betonowania 
nawierzchni i zbyt częstego koszenia trawników. Nadmierne wycinki drzew na obszarach górzystych ułatwiają 
szybki spływ wody, powodują susze w górach i powodzie w dolinach. Postulujemy zachowanie naturalnych 
cieków. Rzeki nie powinny być regulowane, prostowane i betonowane, bo to przynosi więcej szkód niż dobrego. 
Samorządy powinny lepiej nadzorować tereny zalewowe. W miejscach, gdzie nie ma planów zagospodarowania 
przestrzennego powinno się je jak najszybciej uchwalić. Powinny one w jak największym stopniu uwzględniać 
kwestię ochrony środowiska. 

Apel zainicjowany przez uczestniczki szkolenia “Klimat to wspólna sprawa” dla działaczek Kół Gospodyń 
Wiejskich w Małopolsce, w dniach 5.11-12.12.2020 r.
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WIEDZA UCZESTNICZEK  
O KLIMACIE I ZAGROŻENIACH EKOLOGICZNYCH

W formularzu rejestracyjnym i w ankiecie ewaluacyjnej zadaliśmy uczestniczkom szkolenia kilka pytań, 
z których prawie wszystkie zostały zaczerpnięte z ogólnopolskiego sondażu firmy Kantar z 2019 roku 
„Ziemianie atakują”. Dzięki temu mogliśmy ocenić wiedzę naszych uczestniczek co do zmian klimatu 
i wyzwań ekologicznych na tle ogółu Polek i Polaków, a także ocenić czy szkolenie poprawiło stan 
wiedzy uczestniczek. Badania Kantar wykazały bowiem, że wiedza jest najskuteczniejszym 
czynnikiem mobilizującym ludzi do realnego działania. 

Wyniki końcowej ankiety są bardzo dobre. Porównanie wyników z ankiety po szkoleniu z ankietą 
początkową nie jest w pełni wiarygodne, bo tylko 18 uczestniczek z 45 zarejestrowanych wypełniło 
ankietę, jednak o poprawie wiedzy uczestniczek świadczy dodatkowo fakt, że o ile na początku 
tylko 2 kandydatki z 45 miały wynik 10/10 (wszystkie odpowiedzi poprawne), o tyle po szkoleniu 
aż 5 uczestniczek z 18 miały tak świetny wynik. Wierzymy, że nasze absolwentki będą świetnymi 
Ambasadorkami Klimatu! 

Gratulujemy i życzymy wspaniałych działań dla klimatu i środowiska. Dzielcie się waszą wiedzą 
i zarażacie waszym entuzjazmem innych, szczególnie tych, którzy mają realny wpływ na decyzje 
polityczne! 

Przeprowadziliśmy przed i po szkoleniu ankietę badając wiedzę uczestniczek o zmianie 
klimatu i innych problemach ekologicznych (z badania Kantar 2019)

Poprawna odpo-
wiedź

Badanie

Ogólnopolskie

Nasze szkolenie

Stwierdzenie Prawda Fałsz % dobrych 
odpowiedzi

Ankieta przed

% dobrych 
odpowiedzi

(45 ankiet)

Ankieta po

% dobrych 
odpowiedzi

(18 ankiet)
Klimat się zmienia i globalne ocieplenie jest faktem X 73% 82% 94%
To ludzie są odpowiedzialni za dzisiejsze zmiany klimatu X 66% 91% 89%
Polska ma małe zasoby wodne. Jesteśmy zagrożeni niedoborami wody X 57% 84% 89%
Podniesienie średniej temperatury na świecie o 2-3 stopnie nie będzie dla nas takie złe X 56% 89% 100%
Dwutlenku węgla emitowanego przez ludzi jest tak mało, że nie ma on wpływu na 
klimat

X 52% 91% 94%
Mamy obecnie do czynienia z największym wymieraniem gatunków od czasu dinozau-
rów

X 48% 44% 56%
Dzisiejsze zmiany klimatu to część naturalnego cyklu X 40% 87% 83%
Nawet w wodzie z kranu znajdują się drobinki plastiku X 40% 47% 72%
Smog / zanieczyszczenie powietrza jest tym samym zjawiskiem co globalne ocieplenie X 38% 56% 67%
Gdyby ludzie jedli mniej mięsa, było by to dobre dla klimatu X - 36% 67%



Serdecznie zapraszamy do lektury Zielonych Wiadomości. Wszystkie numery publikowane w papierze 
można ściągnąć ze strony:
www.zielonewiadomosci.pl
W zakładce „Czasopismo” są numery archiwalne, które można ściągnąć za darmo. Każdy z numerów jest 
poświęcony innemu tematowi.
Kontakt: redakcja@zielonewiadomosci.pl
Zapraszamy!
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