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Romana: Praktycy Kultury rozmawiają o… 

 

Krzysztof: Adaptacji do zmian klimatu. 

 

Krzysztof: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Bielaszka, Strefa Kultury Wrocław. 

 

Romana: Dzień dobry, Romana Pomianowska, Strefa Kultury Wrocław. 

 

Sabina: Dzień dobry, Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju. Pełnię funkcję 

wiceprezesa fundacji w tej chwili i od lat wielu zajmuję się tematami związanymi z 

ochroną przyrody, z ochroną drzew, w tej chwili drzewa bardzo mocno wiążą się nam 

z ochroną klimatu, więc jakby siedzimy w tym nurcie. 

 



 
 

 
 

Magdalena: Dzień dobry, Magdalena Berezowska. W fundacji zajmuję się głównie 

edukacja ekologiczną, ale również temat drzew i temat zmian klimatu nie jest mi 

obcy, gdyż od dobrych kliku lat prowadzę punkt konsultacyjny w sprawie ochrony 

drzew. 

 

Krzysztof: Dobrze, w takim razie zaczynamy dzisiaj Rozmowy Praktyków Kultury – to 

jest nasze pierwsze nagranie w ramach podcastów, które jako Praktycy Kultury 

realizujemy i dzisiaj nasza rozmowa dotyczy adaptacji do zmian klimatu – przede 

wszystkim w sektorze kultury, ale też z takiego punktu wyjścia dość szerszego, 

ponieważ nie dla wszystkich być może kwestie związane z klimatem zmieniającym 

się, z katastrofą klimatyczną są czytelne, przejrzyste czy są oni dobrze zaznajomieni z 

tym tematem, więc bardzo się cieszymy, że Magda i Sabina jesteście z nami, bo 

przybliżycie na pewno wiele tematów i wiele zagadnień, pojęć które na co dzień 

mogą nam umykać. 

 

Romana: Dziewczyny, gdybyście mogły powiedzieć na początek dwa słowa na temat 

tego czym właściwie Fundacja EkoRozwoju we Wrocławiu się zajmuje. 

 

Sabina: Fundacja EkoRozwoju ma swoje korzenie, które sięgają 1991 roku, więc już 

jesteśmy wiekowo mocno zaawansowani. Na początku nazywaliśmy się Fundacja 

Oławy i Nysy Kłodzkiej i zajmowaliśmy się wodą. Potem nasza nazwa ewoluowała 

wraz, że tak powiem, rozwojem naszej tematyki i zasięgu oddziaływania, w chwili 

obecnej zajmujemy się kilkoma nurtami, między innymi suwerennością żywnościową 

– to jest też rzecz, która bardzo mocno wiąże się nam z adaptacją do zmian klimatu, 

zajmujemy się działaniami antysmogowymi – z tych działań antysmogowych i 



 
 

 
 

dotyczących poprawy jakości powietrza bardzo mocno wykluwa się wątek też 

ochrony klimatu jako takiego, zajmujemy się drzewami – to już wybrzmiało bardzo 

mocno – w tej chwili opracowujemy standardy dotyczące ochrony drzew, takie 

branżowe, bardzo precyzyjne standardy diagnostyki, cięć i pielęgnacji. Zajmujemy się 

również wątkami rozpowszechniania naszej wiedzy i umiejętności, współpracujemy z 

partnerem z Gruzji, robimy projekty międzynarodowe – no siedzimy w przyrodzie, ale 

generalnie takim naszym strategicznym celem to żeby chronić przyrodę dla ludzi i 

żeby robić to z ludźmi. 

 

Krzysztof: To ja od razu takie pytanie: na ile z Waszego punktu widzenia po tych 

wszystkich latach działalności poziom świadomości wrocławianek i wrocławian, Polek 

i Polaków, uległ zmianie? 

 

Magdalena: Ja może się odniosę do edukacji ekologicznej, ponieważ tym na co dzień 

się zajmuję i pracuję z dziećmi i młodzieżą i muszę powiedzieć, że niesamowite jest 

dla mnie to, że gdy wracam do grupy np. po roku i pracuję z tą grupą w następnym 

roku to widzę efekty swojej pracy i nie chodzi tutaj tylko o podstawowe rzeczy, jak 

np. segregowanie śmieci, o rozpoznawanie podstawowych gatunków, które żyją w 

naszym otoczeniu, bo jest takie powiedzenie, że żeby coś chronić trzeba to najpierw 

znać  widzę po prostu rozwój tej świadomości ekologicznej, więc muszę powiedzieć, 

że na tym polu widzę po prostu sens swojej pracy. 

 

Romana: Mam wrażenie, że rozmowa, która dzisiaj odbywamy też jest dowodem na 

to, że coraz bardziej ta świadomość wzrasta i nasza branża czyli praktycy kultury, 

sektor kultury też otwiera się na rozmowy o świadomości ekologicznej i o ochronie 



 
 

 
 

przyrody czy o konsekwencjach naszej działalności – tej codziennej, również 

instytucjonalnej. Zapytam o to bo od tego wątku na pewno dzisiaj nie uciekniemy w 

rozmowie w warunkach pandemii, w której jesteśmy i co wpłynęło też na warunki, w 

których dzisiaj rozmawiamy. Czy postrzegacie aktualną sytuację też jako szansę czy 

głównie jako zagrożenie wobec środowiska? 

 

Sabina: Przez media przewinęło się ostatnio mnóstwo informacji na temat tego jak 

przyroda odpoczywa kiedy ludzie zostali w domach. I to jest niewątpliwie dobry efekt 

tej izolacji. Na plażach w Indiach wylęgły się w jakieś niewyobrażanie wielkiej ilości, 

tzn. samice żółwi złożyły jaja niewiarygodne ilości, nigdy tego nie robiły, nie mogły 

bo byli turyści. Są takie przykłady, natomiast mnie bardzo niepokoją inne doniesienia 

mówiące o tym, że kiedy skończy się ten okres pandemii musimy wrócić do 

normalności. I to jest dla mnie bardzo niepokojące, ponieważ my nie powinniśmy 

wrócić do normalności. To jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić 

nad tym co należy zredefiniować, jak należy zmienić i jak urządzić świat na 

przyszłość. Jeżeli wrócimy do swoich nawyków będzie nam ciężko. 

 

Krzysztof: Czyli postrzegacie, postrzegasz ten moment samoizolacji jako taki 

moment, w którym możemy poddać refleksji nad tym co możemy zmienić, które z 

naszych nawyków rzeczywiście były nam niezbędne do funkcjonowania, a co jest 

takim konsumenckim trochę przyzwyczajeniem, które tak naprawdę przejęliśmy z 

marketingu i reklamy produktowej? 

 

Magdalena: Tak. To jest ten moment, żeby się zatrzymać i właśnie przemyśleć co 

jest nam potrzebne, bo proszę zwrócić uwagę: w momencie, w którym ogłoszono 



 
 

 
 

pandemię w Polsce ludzie przerażeni nie rzucali się wcale w cudzysłowie na zakupy 

związane z nowymi ubraniami, tak jak to się bardzo często dzieje bo zmienia się 

sezon i trzeba wyglądać modnie, dobrze, tylko kupowali podstawowe produkty, które 

są im niezbędne do życia. Ja osobiście mam nadzieję taką, że gdy minie ten czas, 

minie pandemia, większość z nas zrozumie co tak naprawdę jest nam potrzebne do 

życia. 

 

Romana: Nawiązałaś do takiej globalnej sytuacji – żółwi, a jak odradza się miasto? 

Bądź my tutaj bliżej naszej rzeczywistości – czy rzeczywiście tą izolację też odczuwa 

taka przestrzeń miejska, zielona przestrzeń miejska? 

 

Sabina: Tutaj nie mam takich obserwacji, szczerze mówiąc, przestrzeń miejska 

zasadniczo rozwija się w swoim tempie, w szczególności przestrzeń Wrocławia – 

różnego rodzaju kontrakty, różnego rodzaju inwestycje, które zostały rozpoczęte, one 

po prostu idą swoim trybem. My wciąż we Wrocławiu próbujemy realizować plany 

adaptacji, do których za chwilę przejdziemy i będziemy sobie o nich rozmawiać 

więcej, natomiast są zakotwiczone jeszcze w poprzedniej epoce różnymi 

zobowiązaniami, podjętymi umowami, więc jakby my w tej przestrzeni Wrocławia 

jakby wprost wciąż jeszcze nie widzimy nowego, ale mam nadzieję, no już są jakieś 

tam zwiastuny, możemy tez o tym potem porozmawiać. 

 

Krzysztof: OK, to może wracając do takiego szerszego kontekstu klimatu powiedzcie 

proszę więcej na temat zmian klimatycznych, na temat katastrofy klimatycznej, bo 

zwróciłaś nam jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać uwagę, że bardzo istotną kwestią 

jest sposób, w jaki mówimy na temat klimatu, że słowa budują świadomość innych 



 
 

 
 

ludzi i ja też sam mówiłem o zmianach klimatycznych, o kryzysie klimatycznym, a Ty 

zwróciłaś mi uwagę, że to jest katastrofa i rzeczywiście, że jesteśmy świadkami-

uczestnikami tego co się dzieje, więc myślę, że od takiego punktu startowego 

moglibyśmy zacząć. Parę definicji, wątków? 

 

Sabina: Ja może powiem o kilku faktach, które się wydarzyły na przestrzeni bardzo 

krótkiego okresu czasu ostatnio. Powiedzmy sobie, że to jest ten okres rewolucji 

przemysłowej i takiego systemu gospodarczego, który się nazywa wzrost 

gospodarczy permanentny i to jest coś, co nigdy wcześniej w okresie, w którym 

ewoluował człowiek nie miało miejsca. Ponieważ jesteśmy organizmem biologicznym 

absolutnie jesteśmy nierozerwalnie związani z ekosystemami, w których żyjemy – my 

je bardzo mocno przekształcamy, ale wciąż potrzebujemy czystej wody, czystego 

powietrza, tak? 

 

Krzysztof: To są te podstawy naszych potrzeb. 

 

Sabina: No absolutnie! Powiedzmy sobie szczerze, potrzebujemy czystej żywności, 

tak? Nie żywności jakiejkolwiek, tylko tak naprawdę czystej, takiej, która nie zawiera 

substancji, które w czasach ewolucji człowieka, one nie występowały w środowisku 

naturalnym. Myśmy nie mieli okazji się do tego przyzwyczaić. W ciągu ostatnich stu 

lat nastąpiły tak dramatyczne zmiany, do których po prostu nie jesteśmy 

przystosowani. I teraz powiedzmy sobie o paru faktach, które dają nam obraz tego 

czym jest katastrofa klimatyczna. Po pierwsze, to co już sobie możemy wyobrazić: 

dwutlenek węgla – tak, czym jest katastrofa klimatyczna? My produkujemy mnóstwo 

dwutlenku węgla, oczywiście nie tylko my, ale ekosystemy też produkują – źródła są i 



 
 

 
 

antropogeniczne i naturalne – mamy ten dwutlenek węgla w atmosferze, mamy go 

coraz więcej bo bardzo intensywnie spalamy paliwa kopalne i stężenie dwutlenku 

węgla w atmosferze rośnie w sposób niewyobrażalny – to jest taka krzywa, która 

zasuwa bardzo mocno do góry w ostatnim stuleciu. Ewoluowaliśmy w takim okresie, 

w którym to stężenie zasadniczo nie przekraczało 300 ppm, czyli nasz organizm jest 

przyzwyczajony do tego, że funkcjonuje sprawnie w takich stężeniach dwutlenku 

węgla. Jak siedzimy w pomieszczeniu zamkniętym długo wydychamy dwutlenek 

węgla po chwili się czujemy nieswojo. W zależności od wielkości pomieszczenia 

oczywiście, tak? Co to oznacza? Oznacza to, że przy dużym stężeniu dwutlenku węgla 

my przestajemy funkcjonować sprawnie. W tej chwili możemy wyjść na dwór i 

zaczerpnąć świeżego powietrza. Co będzie jeśli wzrośnie nam stężenie dwutlenku 

węgla i przekroczy normę 600-800 pmm? Będziemy czuć się ospale, nasza sprawność 

umysłowa znacząco spadnie, będziemy mieć problemy z koncentracją, tak? To jest 

coś, co będzie nas dotykało ciągle, codziennie, permanentnie. 

 

Romana: Czyli taki punkt pierwszy to stężenie i emisja dwutlenku węgla, co dalej? 

 

Sabina: Co dalej? Ponieważ ten dwutlenek węgla lądując w atmosferze tą otoczkę 

taką, którą możemy nazwać szklarnią promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi, 

ale nie może uciec, tak? Mamy tę pułapkę, podgrzewamy atmosferę… 

 

Magdalena: Sprzężenie zwrotne! 

 

Sabina: Podgrzewamy oceany. Trzy czwarte powierzchni globu pokrywa woda – 

morza i oceany. One dotąd bardzo skutecznie akumulowały ciepło, które my mamy 



 
 

 
 

tutaj na Ziemi. Ale powoli już te możliwości akumulowania tego ciepła się 

wyczerpują. Podgrzewamy atmosferę i oceany w takim tempie, które odpowiada 

czterem wybuchom bomby klasy Hiroszima co sekundę. 

 

Romana: Rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. W takim razie pierwsze ryzyko, 

pierwsze zagrożenie to emisja. Drugie zagrożenie to podgrzewanie między innymi 

oceanów, bo też całej przestrzeni wokół nas, wzrost temperatury, zmiany 

klimatyczne, ocieplenie klimatu. Co jeszcze? 

 

Sabina: No to jeśli jesteśmy przy tych temperaturach to oczywiście w momencie 

kiedy  oceany przestają pełnić sprawnie swoją funkcję chłodzenia i kiedy zaburzamy 

cyrkulację oceaniczną prądów morskich, funkcje chłodzenia i rozprowadzania tej 

temperatury po świecie przejmuje atmosfera, rodzi to różne konsekwencje – zaraz o 

tym powiemy. Ale jeśli chodzi o to ciepło to faktycznie jest źle! 19 z 20 

najcieplejszych lat w historii pomiarów miało miejsce po 2001 roku. Czyli w ostatnim 

okresie. 

 

Romana: Dokończmy tę listę podstawowych faktów i zagrożeń, która właśnie 

rozpoczęłaś, a w drugim kroku odwołamy się do naszej codzienności, naszego 

funkcjonowania, nas też jako Praktyków Kultury. Co jeszcze przed nami? 

 

Sabina: Utraciliśmy już dwie trzecie pokrywy lodowej w Arktyce, co oczywiście samo 

w sobie nie jest może takie szokujące, cóż my mieszkamy daleko i od tego są kraje, 

które są jeszcze dalej położone, natomiast to rodzi podstawową konsekwencję jaką 

jest to, że różnica temperatur pomiędzy strefami gorącymi a strefą ta zimną się 



 
 

 
 

zmniejsza. Jak zmniejsza się różnica temperatur to słabnie cyrkulacja powietrza 

pomiędzy tymi strefami. Co rodzi konsekwencje dla nas, dla Polski takie, że strefy 

wyżów i niżów, które przynoszą albo deszczową pogodę albo bardzo słoneczną 

znacznie dłużej stagnują nad naszymi obszarami, nie zmieniają się tak rytmicznie. 

 

Romana: Wspomniałaś o suszy i o lodowcach, czyli o już dość powszechnie 

rozpoznanym problemie z dostępem do wody i odpowiedzią na to czyli 

oszczędzaniem wody. Co jeszcze masz na swojej liście? 

 

Sabina: Mam intensyfikację i zwiększenie występowania ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, co ma też oczywiście związek z tymi cyrkulacjami, o których była 

mowa. W momencie, w którym mamy bardzo intensywnie podgrzewające się 

powietrze, gwałtowne jakieś potem przechodzenie różnych frontów mamy d0o 

czynienia ze zjawiskami takimi jak wichury wielkie, huragany różnego rodzaju. U nas 

to są orkany w naszej strefie klimatycznej no i już mieliśmy przykłady takich orkanów 

Ksawery – one są zawsze fajnie te zjawiska pogodowe nazywane – które po prostu 

niosą totalne zniszczenie. 

 

Magdalena: W najbliższych latach najprawdopodobniej nie będzie już huraganów, 

będą tak zwane hiperkany, które po prostu będą wiały z gigantyczną prędkością bo 

to jest pięćset kilometrów na godzinę, no i też również siłą: będą zrywały wierzchnią 

warstwę gleby, co się z tym wiąże: przewracały drzewa, niszczyły nasze domy, będą 

naprawdę siały duże spustoszenie. 

 

Krzysztof: Warto też wspomnieć, że to na naszej szerokości geograficznej nie jest 



 
 

 
 

czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie mamy żadnych mechanizmów 

pomocowych gotowych, ani też nawet pod względem architektury czy kształtowania 

tkanki miejskiej nie jesteśmy – tutaj nawiązując też do adaptacyjnych strategii – nie 

jesteśmy gotowi w ogóle na takie zmiany jako miasta, jako rejon Europy. 

 

Sabina: My po prostu zmieniając klimat bardzo mocno wpływamy na ekosystemy, 

niewątpliwie. A ekosystemy zwłaszcza lasów, strefy lasów deszczowych ale nie tylko, 

one po prostu dają nam życie. Tak już wprost można o tym powiedzieć. 

 

Magdalena: Tak, jeżeli jesteśmy przy przyrodzie to ja może nawiążę do tego, co się 

teraz dzieje. Ponieważ jesteśmy w trakcie 6. wymierania gatunków i to wymieranie 

tym różni się od poprzednich, że tutaj po raz pierwszy takim czynnikiem jest 

człowiek. Zmiany klimatyczne, które po prostu sam wywołał i napędził i też nasza 

gospodarka, niezwykle ekspansywna i nadmierna konsumpcja. Co się z tym wiąże? 

Jakby jeśli chodzi o nas? To wymieranie nie jest takie spektakularne jak były 

poprzednie. My gdzieś tam w mediach słyszymy, że zagrożone są wyginięciem duże 

zwierzęta typu żyrafa czy słoń, ale ponieważ na co dzień mamy obrazy tych zwierząt, 

więc jakby wypieramy te informacje. Odchodzą w wielkiej ciszy owady – nasi 

sprzymierzeńcy. Często są to gatunki, których my jeszcze nawet nie zdążyliśmy 

poznać, a które odgrywają niesamowicie dużą rolę w naszym życiu codziennym. Bo 

czy ktoś z nas wyobraża sobie na przykład życie bez truskawek, bez pomidorów, bez 

jabłek. No po prostu hmm… Teraz wielki znak zapytania jak to będzie wyglądało, 

prawda – czy sami będziemy musieli wykonywać te prace za owady jeśli ich już nie 

będzie. Nie bierzemy pod uwagę roślin, które również odchodzą prawda, a te rośliny 

giną trzysta pięćdziesiąt razy szybciej, niż w czasie poprzednich masowych wymierań. 



 
 

 
 

Przed nami niesamowite wyzwanie – co z tym możemy zrobić, jak to możemy 

spowolnić. 

 

Krzysztof: Tu podkreślmy wprost, że nie mówimy o jakimś mitycznym, odległym 

kraju czy kontynencie, tylko cały czas rozmawiamy o sytuacji w Polsce, prawda? 

 

Romana: Przyznaję wprost, że ten wątek wymierania bardzo działa na moją 

wyobraźnię i robię szerokie oczy i aż strach zapytać co dalej przed nami na liście, 

która dla nas przygotowałyście. 

 

Sabina: Nie chcemy faktycznie epatować tutaj bardzo mocno konsekwencjami i też 

mieć chwilę czasu żeby porozmawiać o tym, co możemy zrobić żeby te konsekwencje 

łagodzić i żeby się przygotowywać do nich, więc możemy powoli zmierzać w stronę 

tego jak się adaptować i jak przeciwdziałać temu , co nas czeka bo te procesy, o 

których wspomniałyśmy to one się zadziały, one się dzieją i one nawet gdybyśmy się 

jutro obudzili w nowej rzeczywistości i przestali produkować dwutlenek węgla, one 

będą trwały, dlatego że mamy taką masę dwutlenku węgla w atmosferze i tyle ciepła 

zakumulowanego, że ten proces będzie jeszcze trwał przez kolejne setki lat zanim 

wyhamuje. 

 

Magdalena: Z tym dwutlenkiem węgla jest tak, ze to co obserwujemy teraz, np. 

pożary, to jest takie sprężenie zwrotne. My wiemy, że płoną lasy, spala się drewno, 

czyli po pierwsze emitujemy dwutlenek węgla, tracimy organizmy, które mogłyby ten 

dwutlenek węgla pochłaniać, a jednocześnie podgrzewamy nasza temperaturę, co z 

kolei sprawia, że zaczynają płonąć kolejne lasy i to jest taka po prostu pętla, prawda? 



 
 

 
 

Ktoś może powiedzieć „A tam pożary, przecież pożary były zawsze” i rzeczywiście, 

one były zawsze, przecież są nawet specjalne rośliny, tak zwane pirofity, które nie 

wykiełkują jeżeli nie będzie odpowiednio wysokiej temperatury i ta temperatura ich 

nie pobudzi, natomiast pożary nigdy nie występowały na tak szeroką skalę. Zwróćmy 

uwagę na to, że pięć miesięcy temu wszyscy żyliśmy pożarami, które chociażby w 

Australii, prawda? Zginęła tam gigantyczna liczba organizmów żywych, ludzie stracili 

miejsce od życia, natomiast dzisiaj sami borykamy się już z pożarami. Płonęła 

Biebrza, prawda? Straciliśmy również masę cennych gatunków i płonął teren, który 

tak naprawdę płonąć nie powinien. 

 

Romana: Spróbujmy sobie tę część podsumować. Kilka faktów, kilka 

niezaprzeczalnych dotyczących zmian klimatu usłyszeliśmy. Pomóżcie mi proszę 

zebrać całość w takich kilka punktów żebyśmy mogli w kolejnej części porozmawiać o 

tych procesach adaptacyjnych i o tym co my wciąż jeszcze możemy dla środowiska, 

dla przyrody, dla nas samych zrobić. 

 

Sabina: To ja może nie będę tego powtarzać, ale za to zrobię takie dość zabawne 

podsumowanie, które porusza kwestię klimatu i katastrofy klimatycznej. Chodzi o to, 

że faktycznie w mediach informacje się zaczęły pojawiać, tak, dotyczące klimatu i 

jakby jeśli się je pozbiera i te wszystkie wątki przejrzy to one bardzo mocno obrazują 

to z czym my się zmierzamy i to jest też takie dość czasami wzruszające, szokujące 

jak media w ogóle mówią o sprawach – ja sobie przygotowałam parę wycinków, 

przewinęły się informacje dotyczące tego, że Polak, badacz nasz, profesor z 

Uniwersytetu Wrocławskiego pojechał do Arktyki i media się rozpisywały o tym, że 

„Polak widział jak lodowiec cofnął się o dwa kilometry”. Wiecie, to jest takie… 



 
 

 
 

„Pojechał tam Polak, był i widział na własne oczy”, tak? Druga: „Trump już składał 

oferty zakupu Grenlandii” bo tam są złoża ropy i już są plany, Rosja z resztą też 

bardzo mocno zakasuje rękawy żeby się dobrać do złóż w Arktyce. Droga wodna 

będzie się otwierać przecież, lodowce topnieją słuchajcie wszyscy mają chrapkę na tą 

Grenlandię. Islandia pożegnała swój lodowiec o nazwie, której nie wymówię bo w 

tym języku bardzo trudno. „18 sierpnia 2019 roku w środkowo-zachodniej Islandii 

odbyło się nietypowe wydarzenie – uroczyste upamiętnienie lodowca, który został 

ogłoszony martwym”. Pani premier była na tym wydarzeniu, tak? „W Arktyce padał 

śnieg z plastikiem” – to też są doniesienia, cytuję. „W Arktyce padał śnieg z 

plastikiem” – do czego my doprowadziliśmy? Nie ma Ziemi w tej chwili obszarów, 

które nie byłyby naznaczone śladem działalności ludzkiej. „Norwegia odmawia zgody 

na wydobycie ropy” – to jest dobra informacja. Uwaga,  w norweskim parlamencie 

opozycyjna Partia Pracy wycofała wsparcie dla ogromnego przemysłu naftowego tego 

kraju  w poszukiwaniu odwiertów w tym kraju. Chodzi mi o to, że jeszcze niedawno 

media się nie ekscytowały takimi tematami, w tej chwili to jest temat. 

 

Krzysztof: Czy myślisz, że to jest jakaś reakcja, która powstała w wyniku zauważenia 

przez sektor medialny ruchów społecznych, aktywizmu, tego że bardzo dużo osób 

wykonuje pewną pracę edukacyjną i w końcu zostało to podchwycone trochę przez 

media jako dyskusję powiedzmy w obszarze opinii publicznej? 

 

Sabina: To też. Dzieją się dwie rzeczy jakby równolegle, a nawet trzy. Po pierwsze 

każdy z nas kto ma trochę więcej lat, niż trzynaście, na własnej skórze już obserwuje 

zmiany – zaczyna go to bardzo bezpośrednio dotykać, więc refleksja się pojawia. 

Druga rzecz to jednak instytucje, międzynarodowe ciała – między innymi taki panel 



 
 

 
 

naukowy zajmujący się sprawami klimatu, który się nazywa z angielska IPCC, 

publikuje raporty, przedstawia wyniki prac setek prac naukowych dotyczących zmian 

klimatycznych. 

 

Krzysztof: Czyli wiedza stała się dostępna? 

 

Sabina: Wiedza zawsze była dostępna, nie zawsze chcieliśmy po nią sięgać. W tej 

chwili faktycznie jakby z racji tego, ze być może sami obserwujemy chcemy 

znajdować poparcie w faktach dla tych naszych obserwacji. I w tej chwili ponieważ 

dysponujemy najprawdopodobniej nośnikami informacji takimi jak portale 

społecznościowe i inne takie profile mamy większa swobodę wyrażania różnych 

treści, ale też właśnie informowania o różnych rzeczach. Po prostu się przebijają 

pewnie informacje do opinii społecznej, takie które gdyby media oficjalne o tym nie 

mówiły i nie pisały to najprawdopodobniej nigdy byśmy o tym nie wiedzieli. Wielką 

robotę, absolutnie wielką i mistrzowską robotę w zakresie mówienia o jak ważny jest 

to temat dla ludzi młodych w szczególności, którzy będą żyć z tym problemem 

wykonała dziewczyna mała Greta, która po prostu powiedziała „Nie będę chodzić do 

szkoły. Będę tu siedzieć i będę protestować! Dlatego, że jaka przyszłość mnie czeka, 

dlaczego karzecie mi chodzić do szkoły, kiedy ja nie będę miała szansy wykorzystać 

moich umiejętności i wiedzy nabytej w tej szkole ponieważ świat się rozpadnie. 

Dopóki nie stworzycie mi takiego scenariusza, że będę mogła mieć nadzieję, ze 

będzie dla mnie miejsce w tym świecie i będę mogła żyć to nie będę chodzić do 

szkoły!”. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest coś, co prawdopodobnie nigdy 

wcześniej w historii nie miało miejsca! 

 



 
 

 
 

Romana: Spróbujmy teraz wzrost świadomości, ekoświadomosci i co za tym idzie 

entuzjazmu w stosunku do środowiska, ochrony środowiska zaimplementować też na 

naszej działce, na działce Praktyków Kultury. Podpowiedzcie proszę jak w takiej 

instytucji jak nasza, jak kultura w ogóle może w tym ekoentuzjaźmie odnaleźć dla 

siebie miejsce. 

 

Sabina: Ja sobie o tym chwilę myślałam szczerze mówiąc i też zadałabym takie 

pytanie strefie kultury jak się z tym czują, z tą wiedzą, którą mają, jak się czują z 

tym, ze mogliby się stać uczestnikami procesu mającego na celu dokonanie zmiany. 

Co mogliby dać od siebie? Bo w tym momencie stoimy na progu takiego wyzwania i 

przedsięwzięcia, że albo wszyscy w to wchodzimy i zmiana się dokonuje, no albo ta 

zmiana się nie dokona. I ja osobiście widzę wielki potencjał w tym, że ludzie mają 

wrażliwość generalnie dużą na otaczający świat, mają wrażliwość na różnorodność 

form, a generalnie bioróżnorodność nie różni się specjalnie jeśli chodzi o swoją 

wartość jak dobra wielkie kultury, które zostały wytworzone i myślę też, że ta strefa 

kultury ma wielką możliwość do tego żeby obalać mity, żeby w sposób ciekawy – 

różnymi formami – docierać do różnych grup społecznych i przekonywać o tym jak 

jest naprawdę. Bo wiecie co? My słyszymy „No dobra, jest więcej dwutlenku węgla, 

ale to nie jest problem, bo przecież rośliny będą szybciej rosły, bo jest więcej 

dwutlenku węgla”, tak? 

 

Magdalena: Moja droga, dzięki temu że jest więcej dwutlenku węgla rośliny będą 

szybciej rosły i dzięki temu będziemy mieli na przykład podwójne zbiory. Ale na 

przykład dzięki temu, że lodowce się topią my – dzięki temu, ze będziemy mieć 

pieniądze, które będziemy zarabiać z pozyskania ropy naftowej – będziemy mogli 



 
 

 
 

odsalać wodę słoną i ją pić. Mało tego! Będziemy mogli na przykład sprzedawać 

wodę z tych, lodowców, które się stopiły i jeszcze na tym zarobimy… Więc słyszymy 

na przykład tego typu brednie i co z tym możemy zrobić, prawda? 

 

Krzysztof: Czyli trochę wątek o budowaniu świadomości, ale ja bym włożył tutaj taką 

zapałkę pomiędzy te dwa wątki i podzielił te dwa obszary, bo jeden obszar to jest 

edukacja, budowanie świadomości, promowanie pewnej postawy obywatelskiej też 

związanej z klimatem i też szerzenie tego poczucia odpowiedzialności – wciąganie 

ludzi z powrotem w ten obszar, w którym jesteś odpowiedzialny za planetę, ale też 

jest cały wątek związany z funkcjonowaniem sektora kultury, tego że my 

produkujemy jako sektor festiwale, potrzebujemy energii w naszych przestrzeniach, 

nie wszystkie na przykład przestrzenie mogą zareagować na znaczące podniesienie 

się temperatury w taki sposób, że zaproszą do swojej przestrzeni mieszkańców 

swojego osiedla i tak dalej. 

 

Magdalena: Na pewno niezwykle ważne jest budowanie relacji między ludźmi. Po 

prostu bez tego nie ruszymy dalej, więc relacje, zaangażowanie i współpraca wielu 

jednostek – ludzi, którzy pracują na różnych szczeblach, nie wiem, 

administracyjnych, zajmują się różnymi rzeczami i reprezentują też różne publiczne 

podmioty, więc tutaj jakby to jest ten pierwszy krok. Razem możemy więcej, 

prawda? Współpracując. I też planując po prostu, mając jakiś tam plan i te działania, 

które wymyślamy powinny opierać się na długoterminowym, strategicznym 

planowaniu. 

 

Sabina: Słuchajcie, ja sobie myślę, że możemy wrócić do tego, ze to co może robić 



 
 

 
 

strefa kultury to jest generalnie to, co może robić każdy z nas. I to co możemy żeby 

powstrzymać te problemy bądź nawet nie tyle powstrzymać, co je odrobinę 

zminimalizować to są zalecenia przygotowane przez wspomniany przeze mnie zespół 

IPCC – panel klimatologów i naukowców zajmujących się tym tematem – i to są 

proste bardzo rzeczy. Oni mówią tak: trzeba zacząć produkować żywność także w 

miastach, ograniczyć rozwój miast i lepiej zarządzać gruntami. Jeżeli my jako 

odbiorcy nie dajemy popytu na coś te rzeczy się zmieniają, tak? Powinniśmy 

zarządzać lasami w sposób zrównoważony – tu strefa kultury nie, ale proszę 

zobaczcie dalej. Obniżyć globalne emisje gazów cieplarnianych  poprzez proste rzeczy 

takie, które robi każdy! Co my możemy zrobić jako indywidualny odbiorca? Możemy 

na przykład jeść mniej mięsa – to brzmi strasznie, ja wiem, ale rolnictwo, w 

szczególności hodowla zwierząt niestety pochłania bardzo pochłania bardzo dużo, 

tzn. emituje bardzo dużo energii i pochłania bardzo dużo zasobów, emituje bardzo 

dużo gazów cieplarnianych. Więc my jako Fundacja EkoRozwoju postanowiliśmy od 

dawna, od kilku lat, nie serwować posiłków mięsnych na naszych wydarzeniach i tego 

nie robimy. Słuchajcie i to działa – ludzie przyjeżdżają i są zadowoleni, jedzą i 

wychodzą ogólnie niegłodni z naszych wydarzeń. 

 

Magdalena: Na początku są przerażeni, gdy słyszą że nie ma mięsa i obawiają się, że 

będą głodni, ale później okazuje się, że wcale nie są głodni i czują się bardzo dobrze, 

więc warto. 

 

Sabina: Słuchajcie, no nie używamy jednorazowych opakowań, plastik już 

wyeliminowaliśmy – to są proste rozwiązania, proste mechanizmy. Staramy się 

jeździć rowerem i nie promować transportu indywidualnego samochodowego, no 



 
 

 
 

właściwie chyba te rzeczy są jak gdyby tak intuicyjnie każdy wie mniej więcej, co 

powinien zrobić. Ale systemowo faktycznie podjęliśmy różne kroki i różne rozwiązania 

i tego się trzymamy. Myślę, że to nie jest nic trudnego do zrobienia. 

 

Romana: A czy katastrofa klimatyczna stawia nowe zadania, nowe wyzwania wobec 

instytucji takich jak nasza? Czy w jakiś sposób naszą działalność i swoje zasoby 

przeformułować żeby bardziej zaadoptować się właśnie do warunków, w których 

przyszło nam lub przyjdzie nam wkrótce funkcjonować? 

 

Krzysztof: I też bym poszerzył to pole, nie tylko Strefa Kultury, ale też placówki 

muzealne, teatry – tych jakby rodzajów instytucji i podmiotów, które tworzą kulturę i 

edukują kulturalnie jest mnóstwo, więc zejdźmy na chwilę tutaj z lokalnego rynku i 

pomyślmy tak szeroko o tym, co podmioty kulturotwórcze oferujące jakieś 

wydarzenia, produkujące mogą zaoferować. 

 

Romana: Załóżmy tak optymistycznie, że słuchają nas świadomi Praktycy Kultury, 

którzy te podstawowe zasady, o których mówisz, czyli to co robi każdy z nas: jeździ 

rowerem, spożywa mniej mięsa lub ogranicza w jakiś sposób swoją konsumpcję – to 

już przyjmijmy optymistycznie, ze to się dzieje. Teraz chodzi o coś więcej, chodzi o 

całą działalność naszej instytucji i innych instytucji, całego sektora. 

 

Sabina: Słuchajcie, ja Wam może opowiem o tym, co my po prostu robimy jako 

instytucja, jako budynek którym zarządzamy, bo my mamy fragmencik mały swojej 

przestrzeni w mieście. To jest naprawdę malutki fragment przestrzeni, który 

wcześniej był klepiskiem. W tej chwili jest zielony i bardzo bujny i tam każdy 



 
 

 
 

przychodzi co chwilę i ma możliwość odpoczynku w cieniu naszej gruszy, która coraz 

intensywniej rośnie. Myśmy zrobili bardzo proste rzeczy: łapiemy deszczówkę, tak? 

To właściwie powinna być norma: każdy łapie deszczówkę. Deszczówka już nie jest 

ściekiem od jakiegoś czasu – deszczówka jest zasobem. Deszczówkę należy 

gromadzić i wykorzystywać do podlewania roślin, a w szczególności drzew, a w 

szczególności młodych drzew, które też w szczególności powinniśmy teraz sadzić, bo 

za chwilę może się już ich posadzić nie da ze skutkiem pozytywnym. 

 

Romana: Cieszę się, że to mówisz, bo wątek oszczędzania wody, zbierania 

deszczówki jest mam wrażenie w ostatnich dniach nader aktualny, on będzie w 

najbliższych miesiącach czuję dominował w mediach społecznościowych i nie tylko, 

więc na pewno jest to jeden z kroków, które instytucje publiczne i nie tylko instytucje 

kultury powinny podjąć: czyli oszczędzanie wody, którą zużywamy ale też właśnie 

zbieranie deszczówki. 

 

Sabina: Powinniśmy zbierać deszczówkę, ale też w mieście to, co powinniśmy robić, a 

co wciąż jakby jest mało widoczne, to powinniśmy jednak jak najwięcej przestrzeni 

biologicznie czynnej zostawiać, więc jeżeli mamy gdzieś swój teren to postarajmy się, 

żeby nie był zabetonowany, żeby deszcz, który spadnie i nie zostanie z dachu 

zebrany to nie spadał na parkingi betonowe, tylko spadał na ziemię, która jest w 

stanie go wchłonąć. 

 

Romana: Zróbmy sobie taką symulację: jesteśmy za pięć lat może, a może za dwa, a 

może już tego lata. Jest upał, bardzo gorąco. Przed nami jest wyzwanie 

zorganizowania, czy ja wiem, koncertu plenerowego albo spektaklu teatralnego na 



 
 

 
 

jednym z wrocławskich podwórek. Jakie powinniśmy spełnić Waszym zdaniem 

warunki – jak zaadaptować nasze wydarzenie, naszą działalność, nawet tą właśnie 

podwórkową, czy nawet tą lokalowa w naszej sali teatralnej żeby była bardziej 

proekologiczna, proprzyroda, i tak dalej. 

 

Krzysztof: Służąca też mieszkańcom też, którzy są wystawieni na ekstremalne 

temperatury. 

 

Romana: Tak, bo to Krzysiek, nawiązuję do tego bo to jest wątek, który się pojawia 

w naszej instytucji: czy właśnie powinniśmy się bardziej przystosować do zmian 

klimatu czyli umożliwić chociażby seniorom w przyszłości korzystanie – nawet bez 

udziału w kulturze – z naszych przestrzeni, gdzie jest po prostu nieco chłodniej, niż u 

nich w domu czy na zewnątrz. 

 

Sabina:  Faktycznie, powiem o jednej rzeczy, bo tak mnie to tknęło mówiąc o tym 

upale i plenerze, że generalnie na pewno musicie dostarczyć dużą ilość wody i teraz 

pytanie w jaki sposób wy to zrobicie? Ja się bardzo ucieszyłam jak tu do Was 

przyszłam i zobaczyłam karafkę z wodą i szklanki, więc jakby wiadomo do czego piję. 

Moim zdaniem wszystkie imprezy, absolutnie wszystkie powinny skończyć z 

serwowaniem plastiku. To jest proste! To jest takie proste – we Wrocławiu MPWiK 

oferuje jakieś tam te urządzenia – źródełka wody, każdy bierze swój bidon na 

imprezę, ma dostęp do wody. 

 

Krzysztof: To już się dzieje na rynku festiwali we Wrocławiu, w Polsce. 

 



 
 

 
 

Sabina: Absolutnie. To nie jest nic takiego, czego nie można zrobić, to powinno być 

już dawno normą, a nie jakimś takim ekstrasem. 

 

Magdalena: Podobnie też z żywnością. Też absolutnie bez plastiku jeśli chodzi o 

sprzedaż, chociażby nawet wykluczenie sztućców jednorazowych, no i też może 

warto zastanowić się żeby posiłki były po prostu wegańskie. 

 

Sabina: My namawiamy różne osoby i różne instytucje do tego żeby próbować 

serwować posiłki takie od lokalnych producentów. Już kwestię mięsa zostawmy, 

natomiast żebyśmy skracali tę drogę, którą pokonują te produkty spożywcze do nas i 

też żebyśmy wspierali też lokalnych rolników, tak? Można to zrobić. To wymaga być 

może większych nakładów, czasami być może też pracy, ale jest to możliwe i nie jest 

to trudne. 

 

Romana: Czy wy jako specjalistki, jako fundacja jesteście do dyspozycji jeżeli chodzi 

o konsultację takich procesów? Bo to nie tylko to w jaki sposób uczestnicy biorą 

udział w naszych wydarzeniach, ale też całe zaplecze produkcyjne – czy zapraszamy 

artystów zza granicy i oni przyjadą do nas pociągiem, no na rowerze niespecjalnie, a 

samolotem niekoniecznie… Czy jesteście otwarte na to żeby takie wydarzenia od 

przypadku do przypadku po prostu skonsultować, porozmawiać które z rozwiązań 

będzie lepsze, ciekawsze, korzystniejsze, a nie tylko fasadowe. 

 

Sabina: Strasznie fajny pomysł i jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy też do nas do 

siedziby. 

 



 
 

 
 

Krzysztof: Ja mam jeszcze takie pytanie właśnie w perspektywie pandemii – od czego 

właściwie zaczęliśmy i zaczęliśmy o tym rozmawiać zanim zaczęliśmy nagrywać, o tej 

relacji pomiędzy pandemią i kryzysem klimatycznym. Gdybyście miały tak od siebie 

wystosować dwie albo trzy dotyczące tego czego powinniśmy się nauczyć z tych 

ostatnich siedmiu tygodni. W kontekście oczywiście kryzysu klimatycznego i tego jak 

powinniśmy się adaptować, bo są to umiejętności i strategie związane z rzeczami 

miękkimi i zagadnieniami miękkimi, nie tylko infrastrukturą czy transportem i przez to 

stają się bardzo uniwersalne. 

 

Sabina: My powinniśmy słuchać nauki. To na pewno. Nie dać się zwodzić – o tym, że 

tego rodzaju może wystąpić w roku 2018 WHO poinformowało. I naukowcy 

zajmujący się epidemiami wspominali, że to jest tylko kwestia czasu. My tak 

intensywnie wniknęliśmy w ekosystemy przyrodnicze i tak je niszczymy bardzo 

mocno i takie mamy już bliskie kontakty i relacje z dzikimi zwierzętami, że to była 

kwestia tylko i wyłącznie czasu, że takie coś się wydarzy. Nie słuchaliśmy za bardzo 

tych ostrzeżeń. Nie myśleliśmy za bardzo, że to może nastąpić. My musimy się 

spodziewać właściwie wszystkiego. My we Wrocławiu musimy myśleć i o powodziach 

i o suszach, musimy o różnych zjawiskach myśleć, które mogą nastąpić. Musimy 

sobie wyobrazić taki scenariusz, który teraz jest na przykład niewyobrażalny, że będą 

uziemione samochody z jakiegoś powodu. 

 

Magdalena: Że nie będzie na przykład elektryczności. 

 

Romana: Nie będzie prądu, nie będzie Internetu… 

 



 
 

 
 

Sabina: Nie będziemy mieli okresowo dostaw prądu, tego sytuacje okresowo będą, 

być może w tym roku po raz pierwszy tego doświadczymy. Być może będziemy mieli 

reglamentowaną energię latem, co prawda gospodarstwa domowe prawdopodobnie 

ostatnimi, które będą doświadczać tego problemu, no ale jednak musimy mieć różne 

scenariusze, więc ja bym polecała słuchać naukowców, analizować to co oni mówią, 

nie mieć opinii bez wiedzy i przede wszystkim nie dzielić się tymi opiniami jakoś tak 

wpływając na opinię publiczną. 

 

Romana: Ja Wam bardzo dziękuję, mam wrażenie, że wiele wątków wyczerpaliśmy, 

aczkolwiek wiele też pozostawiliśmy otwartych. Zachęcam wszystkich, którzy nas 

słuchają do tego żeby pozostali również z Wami w kontakcie – z Wami jako Fundacją 

EkoRozwoju, z Wami osobiście jako specjalistkami do spraw ekologii, 

zrównoważonego rozwoju, przyrody, drzew samych w sobie. Zaglądajcie na stronę 

Fundacji EkoRozwoju, na ich media społecznościowe, śledźcie wydarzenia… Krzysiek? 

 

Krzysztof: Podbijam! Trzymamy za Was kciuki bo robicie bardzo, bardzo super robotę 

i obserwujemy Was od dłuższego czasu, więc naprawdę zachęcamy do tego żeby 

śledzić Wasze działania! 

 

Sabina: A ja na koniec powiem jedno zdanie, które mi utkwiło: jakiś amerykański 

weteran wojenny, nazwiska przepraszam nie pamiętam, powiedział, że naszym 

problemem – on miał inny kontekst na myśli, ale to się bardzo mocno teraz 

wybrzmiewa w kontekście zmian klimatu – że naszym problemem jako ludzi jest 

problem posłuszeństwa obywatelskiego i on zachęcał do nieposłuszeństwa 

obywatelskiego w czasach trudnych i ja powiem tak: zachęcam każdego do 



 
 

 
 

aktywnego udziału i faktycznie zajmowania stanowiska i głośno wyrażania swoich 

poglądów na ten temat, bo my musimy się głośno domagać tego co nam się tak 

naprawdę należy. My się musimy domagać tego, nie możemy się godzić, my się przez 

całe lata godzimy na różne dziwne rzeczy. Godzimy się przez całe lata na życie w 

mieście, w którym przekraczane są normy jakości powietrza – wychodzi na to, że 

rocznie wypalamy tysiąc papierosów – my się na to grzecznie godzimy przez całe 

lata. My wreszcie mówmy, że się na to nie godzimy! My wymuszajmy zmianę postaw! 

Czasem trzeba ruszyć tyłek, po prostu, najnormalniej w świecie wyjść z domu, wziąć 

plakat lub bilboard, pójść zaprotestować – po prostu to nie może się dziać poza nami. 

Oprócz tego, że my oczywiście w demokratycznych wyborach powinniśmy brać 

udział, powinniśmy z głową i sensem głosować, to powinniśmy czasem po prostu się 

przewietrzyć i pójść dać wyraz swojemu niezadowoleniu. 

 

Magdalena: Być może dzięki temu politycy w przyszłości będą odrobinę bardziej 

ambitne plany związane z walką, z tym wszystkim co się dzieje, ze zmianami 

klimatycznymi. 

 

Romana: Zmieniajmy świadomość, zmieniajmy postawy zaczynając też od siebie – 

zaczynając od siebie prywatnie, ale też zaczynając od siebie służbowo na tym polu, 

na którym spędzamy też 1/3 swojego życia czyli w pracy, w tym wypadku apelujemy 

tutaj do sektora kultury, do Praktyków Kultury – bądźcie świadomi i działajcie, 

konsultujcie, pytajcie, edukujcie … i słuchajcie kolejnych audycji Praktycy Kultury. 

 

Krzysztof: Dziękujemy pięknie! 



 
 

 
 

 

Wszyscy: Dzięki! 


