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Romana: Cześć! Tu Praktycy Kultury. 

 

Krzysztof: Krzysiek Bielaszka. 

 

Romana: Roma Pomianowska. 

 

Krzysztof: …ze Strefy Kultury Wrocław. 

 

Romana: Praktycy Kultury to rozmowy, warsztaty, konferencje i badania, czyli 

szeroko zakrojony program rozwoju kompetencji dla kadr kultury z całej Polski. 

 

Krzysztof: Program ten przygotowujemy z myślą o osobach o różnym zakresie wiedzy 

i doświadczeń, reprezentantkach i reprezentantach instytucji, organizacji 

pozarządowych i inicjatyw oddolnych. 



 
 

 
 

 

Romana: Za nami już połowa cyklu „Rozmów o ekologii”. 

 

Krzysztof: Dziś zapraszamy na kolejny odcinek – rozmowę o odpowiedzialnej 

konsumpcji z Maćkiem Skinderowiczem z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. 

 

Maciej: Cześć, nazywam się Maciej Skinderowicz. Na co dzień współpracuję z 

Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Fundacja zajmuje się tak naprawdę odpowiedzialna 

konstrukcją i produkcją czyli sprawdzamy firmy pod tym kątem w jaki sposób 

produkują, jaki ta produkcja ma wpływ na środowisko, na ludzi, którzy to wytwarzają 

ale też na zdrowie naszych konsumentów. Ja w fundacji na co dzień zajmuje się 

organizowaniem eventów, współpracą z wolontariuszami, prowadzę warsztaty 

edukacyjne właśnie z odpowiedzialnej konsumpcji. 

 

Krzysztof: Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym aspekcie związanym z klimatem. Na sam 

przód nazwy tych rozmów dzisiejszych wyciągnęliśmy pojęcie „greenwashing” i może 

zanim przejdziemy głębiej to Maciej chciałbym cię poprosić żebyś nakreślił w kilku 

krótkich zdaniach czym to pojęcie jest i skąd się ono w naszej rozmowie w ogóle 

bierze – dlaczego jest istotne w tej serii, którą adresujemy do praktyków kultury i do 

reprezentantów sektora kultury i edukacji. 

 

Maciej: Tak, „greenwashing” – mamy taki termin, który w ciągu ostatnich kilkunastu 

lat stał się dosyć popularny; sam termin powstał w 1986 roku, bodajże była to 

wariacja słowa „whitewashing” czyli jakby „wybielanie” i użył to jakiś gościu, który 

pisał artykuł o hotelach mówiąc o tym jak hotele zachęcają do bycia ekologicznym: 



 
 

 
 

żeby rzadziej brudzić ręczniki. „Greenwashing” na polskie przeważnie to się tłumaczy 

jako „eko ściemę”, ale też można ładniej mówić „zazielenienie wizerunku” tak 

PR’owo, prawda? No i właśnie to „zazielenianie wizerunku” jest bardzo często 

zauważa na produktach – charakteryzuje się tym to tak naprawdę że produkt udaje 

że jest ekologiczny ponieważ eksponuje bardzo tą część zieloną, tak żeby odbiorca 

zauważył często takie proste zabiegi jak opakowanie tekturowe i zapisane jest tam 

jakieś eko, ale sam produkt tak naprawdę nie musi być ekologiczny. Takie mocne 

jakby przykłady to może być takie coś jak np. firma energetyczna która produkuje 

98% energii ze spalania paliw kopalnianych zaczyna produkować z wiatraków – z 

energii wiatrowej. Super, w zasadzie można powiedzieć, że idą w dobrym kierunku 

tylko że na swoich stronach internetowych, na broszurach głównie, wszędzie są w tle 

wiatraki i ładna biała trawa żeby pokazać, że oni są bardzo ekologiczni. A to jest 

ułamek tego, co oni robią i to jest taki przykład. W zasadzie to też można powiedzieć, 

że idą w dobrym kierunku,  ale nie pokazują tego proporcjonalnie do rzeczywistości. I 

taki przykład też ostatni z racji tego że jest dużo nagonka na opakowania plastikowe 

– przynajmniej tak było przed korona wirusem – niektórzy producenci zaczęli 

produkować wodę w kartonach Tetra Pak. I taka firma jedna się pojawiła i się bardzo 

chwalili,  że 75% opakowania jest naturalne ekologicznie i podlega biodegradacji, a 

chodziło w zasadzie o to, że to po prostu 74% składu Tetra Paku to jest papier. I to 

jest coś takiego oczywistego, ale niestety opakowania Tetra Pak wcale nie są takie 

ekologiczne, jest problem z recyklingiem, wyższe koszty – jest to opakowanie 

łączone, więc żeby to rozłączyć wpływa to gorzej na środowisko. Często te 

opakowania są po prostu spalane lub wyrzucane na wysypisko. Więc firma się 

reklamuje że jest ekologiczna ponieważ ma wodę w opakowaniach z Tetra Paku, 

prawda, więc to są tego typu różne zabiegi. Ale jest jeszcze tak dosyć mocno 



 
 

 
 

zjawisko „greenwashingu” jest związane z tym, że wchodzi jakieś prawo – załóżmy, 

że unijne – które narzuca żeby nie stosować chemicznych barwników przy produkcji 

ubrań, jakiś toksycznych, które źle wpływają na zdrowie A firma się chwali, że „od 

2020 r. mamy ekologiczne barwniki”. I to jest też „greenwashing” ponieważ to już 

jest prawne zobowiązanie do zmiany, a oni się tym chwalą, że są ekologiczne. Czyli 

ten „greenwashing” ma tak naprawdę wiele oblicz. Czasami bardzo płynnie zaczyna 

wchodzić w CSR – odpowiedzialność biznesu. I wtedy już zaczynamy się zatracać czy 

to jest „greenwashing” czy to jest CSR. Czasami to naprawdę bardzo ciężko odróżnić. 

Jest światełko w tunelu ponieważ Unia Europejska ma się podobno za to zabrać i od 

przyszłego roku firmy mają być sprawdzane czy te działania ekologiczne są 

ekologiczne czy tylko udają żeby przyciągnąć klientów, którzy tak naprawdę nie 

wiedzą jak firma działa. 

 

Krzysztof: OK, super, dzięki za wstęp. Ja bym chciał powiedzieć o tym, że nasza 

rozmowa oczywiście jest o „greenwashingu”, ale jest też o koszcie, o ukrytych 

kosztach produktów. Produktów, usług. Koszta, które są ukryte w transporcie, 

dostawie, w pakowaniu, itd. itd. Ja może zacznę takim pytaniem chyba z trzy lata 

temu polski internet, media społecznościowe obiegła taka grafika ile tak naprawdę 

kosztuje ten t-shirt, który kupujesz w marce powiedzmy jakieś tam „fast fashion”, nie 

będę tu wymieniał jakiej – po prostu w sieciówce. Więc zadam teraz takie trochę 

otwarte pytanie ile tak naprawdę w cenie produktu, który nabywam jako konsument 

jest kosztów jego produkcji prawdziwej, a ile kosztuje dodatkowych i mówię tutaj 

zarówno o pieniądzach, ale też o takich rzeczach jak ślad węglowy, jak ślad wodny 

też ponieważ bardzo mało osób sobie zdaje sprawę, że produkcja jedzenia czy 

produkcja ubrań czy produkcja laptopów – jakiegokolwiek rodzaju produktów, 



 
 

 
 

których używamy – kosztuje też mnóstwo wody. 

 

Maciej: OK, tak, to może zaczniemy od tych kosztów tak jakby widzialnych, 

ekonomicznych, oficjalnych, a potem przejdziemy do tej eksternalizacji kosztów, czyli 

tak naprawdę przeciętny produkt, który jest wyprodukowany w krajach globalnego 

południa, a jest sprzedawany na rynkach rozwiniętych: europejskich czy 

amerykańskich, to jest mniej więcej taka proporcja, że sam pracownik plantacji czy 

osoba szyjąca koszulkę to są dosłownie ułamki: to jest 1 lub 2 % wartości produktu 

końcowego. Czyli załóżmy, żeby nam się tak łatwo liczyło, taka koszulka kosztuje 

około 100 złotych w sieciówce to taka szwaczka może dostać tak naprawdę za to 

kilka złotych. Producent też nie dostaje olbrzymich pieniędzy ponieważ z racji tego że 

to jest w tym Bangladeszu czy w Kambodży to te koszty są stosunkowo niskie i np. 

producent może mieć z tego 5,10% zależnie od produktu czy to są produkty 

spożywcze czy np. tropikalne czy właśnie ubrania. Oczywiście musimy doliczyć od 

pięciu do dziesięciu procent na te koszty transportu, cło, to też są podobne wartości, 

ale przeważnie, większą cześć, około ponad połowy to jest zysk ze sprzedaży czyli tak 

naprawdę idzie do sklepu, no i oczywiście idzie do producenta, tam te pieniądze się 

rozkładają na te wszystkie osoby które pracują przy marce, przy projektowaniu czy 

przy marketingu, i tak dalej. A jeżeli przyjedziemy tutaj do kosztów, tych właśnie 

takich ukrytych, to są największe koszty i to jest moim zdaniem cała gorączka naszej 

cywilizacji, naszej ekonomii współczesnej. Że tnie się koszty ponieważ robi się to w 

jakimś kraju gdzie jest tanio. Raz, że oszczędza się oczywiście na tych pracownikach, 

ale przede wszystkim oszczędza się na środowisku, ponieważ nie ma tam standardów 

środowiskowych takich jak w Europie nie musimy oczyszczać ścieków, które są 

wylewane do rzeki w garbarni czy przy produkcji kolorowych tkanin, po prostu te 



 
 

 
 

ścieki są wylewane, więc mamy bardzo duży tutaj zysk z tego względu że nie musimy 

oczyszczalni ścieków w ogóle budować, jakiś certyfikować zdobywać, itd. A koszt 

straty środowiska jest niedoszacowany tak naprawdę. Nie wiemy, tzn. widać co się 

dzieje w związku właśnie z zanikiem bioróżnorodności, ze zmianami klimatycznymi, 

że to będą gigantyczne koszty. Ale najtaniej po prostu wyciąć jakieś tysiąc hektarów 

lasów pierwotnych żeby coś tam obsiać po kosztach i potem to sprzedać w Europie, 

bo gdybyśmy mieli to w Europie produkować, już nie mówię o kwestiach np. 

pogodowych, że niektórych produktów, nawet nie tyle co produktów, tylko roślin, 

których nie da się uprawiać ze względów temperatury czy wilgotności, ale chodzi mi 

o to, że jeżeli byśmy mieli takie area użyć w Europie to byłyby kilkanaście, 

kilkadziesiąt razy większe. 

 

Romana: Ja chciałam Ci zadać pytanie, które łączy oba te wątki – czyli tą „eko 

ściemę” i „greenwashing” – z kosztami, tymi ukrytymi kosztami, o których mówisz. 

Rozumiem, że Wy jako Fundacja również śledzicie taką działalność jakbyś mógł nam 

podpowiedzieć albo w ogóle wskazać takie możliwości jak konsumenci ale również 

tak jak my praktycy kultury możemy zorientować się czy marka, firma, z którą 

współpracujemy jest po prostu fair. 

 

Maciej: OK, tak, to jest bardzo sensowny kierunek, właśnie żeby walczyć z tym z tą 

„eko ściemą” między innymi trzeba poznać rzeczywiście jak dana firma działa. To nie 

jest tylko to, że wyjdziemy na stronę i jest właśnie pierwszy obrazek tylko trzeba by 

było poczytać jakieś raporty, sprawdzić certyfikaty, sprawdzić prawdziwą działalność 

– czy są transparentni, czy pokazują skąd biorą dane produkty. Bo powiedzieć, że 

jesteśmy ekologiczni to tak naprawdę wiele znaczy a zarazem nic. My na przykład 



 
 

 
 

mamy taki spis produktów – to jest przewodnik po dobrych zakupach. I tam 

sprawdzamy produkty pod względem wpływu na środowisko i pod względem 

społecznym – jaki mają wpływ właśnie na pracowników globalnego południa czy 

ludzi, którzy to wytwarzają. I żeby to rzeczywiście uzyskać tam np. kilka punktów to 

trzeba przedstawić świadectwa tego, że używamy np. barwników ekologicznych do 

farbowania odzieży, że jeżeli firma mówi, że nasza odzież jest ekologiczna to muszą 

uzasadnić to certyfikatem czy co mają tam ekologicznego czy produkują len lokalny, 

który sam w sobie jest ekologiczny czy np. konopie używają które same w sobie 

ekologiczne czy też jeśli mają bawełnę to muszą pokazać, że ta bawełna posiada 

certyfikat bio plantacji albo posiada certyfikat GOTS – jest to taki certyfikat bardziej 

zaawansowany: GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD i jest to po prostu certyfikat, 

który gwarantuje nie dość, że bawełna jest organiczna, to jeszcze przy procesie 

produkcji nie używa się toksycznych substancji – np. przy barwieniu czy nadrukach. 

 

Romana: Ja właśnie o to chciałam Cię zapytać – czy my ten trud prześledzenia, tak 

naprawdę zweryfikowania naszego współpracownika, naszego kontrahenta musimy 

przeanalizować samodzielnie czy może są narzędzia – certyfikaty czy też może jakieś, 

nie wiem, strony internetowe, wyszukiwarki – gdzie wystarczy po prostu wpisać 

nazwę kontrahenta, nazwę marki i gdzieś tam jest wykaz co z tym jest w porządku, 

co z tym jest ok, a co już niekoniecznie. 

 

Maciej: Tak, nie jest jeszcze wszystko tak łatwe żebyśmy mogli wszystko od razu 

znaleźć na jednej stronie. Ale powstają różnego rodzaju bazy firm etycznych czy 

ekologicznych, ale wszystkich marek tam nie ma. Jest taki angielski przewodnik 

„Ethical Consumer Guide” wydawany w formie papierowej już od wielu, wielu lat, też 



 
 

 
 

jest w wersji elektronicznej również i tam się po prostu testuje. My nie mamy jako 

Fundacja tak dużych możliwości żeby wszystkie te produkty testować. Ale oni też 

testują produkty takie mainstreamowe i tak naprawdę możemy sobie sprawdzić 

sprzęty elektroniczne, telefony, producentów mydeł i szamponów, i tak dalej. 

Niektóre certyfikaty nie są takie mocne tak naprawdę, często możemy też poczytać, 

że nie są tak naprawdę te wszystkie standardy spełniane w procesie produkcji 

chociaż dostają certyfikat i takie informacje też do nas dochodzą. Ale niektóre 

certyfikaty są dosyć mocne i ciężko tak naprawdę tutaj coś podrobić. Jednym z 

mocniejszych certyfikatów gwarantującym nam, że produkt jest właśnie ekologiczny 

jest ta cała zielona flaga z gwiazdkami z listkiem narysowanym i to jest właśnie 

produkt organiczny, produkcja organiczna… 

 

Krzysztof: Kto nadaje te certyfikaty najmocniejsze w takim razie jakbyś mógł tylko 

naszym słuchaczom... 

 

Maciej: Znaczy tutaj są instytucje europejskie, które sprawdzają i mają swoich ludzi, 

którzy idą dosłownie w teren na audyty niezapowiedziane. Jeśli tutaj chodzi właśnie o 

uprawę ekologiczną jest to ciężkie do sfałszowania z tego względu, znam to nawet z 

mojego życia: moja znajoma na wschodzie miała sąsiadkę, która uprawia porzeczki 

akurat ekologiczne. Ta pani już to potem porzuciła ponieważ miała tyle problemów 

na głowie z tymi porzeczkami ekologicznymi, że doszła do wniosku, że jej nakład 

pracy nie jest proporcjonalny do tych zysków ponieważ co chwilę miała audyty, 

sprawdzali jakieś próbki gleby. Wiecie, tam nic nie może być spryskiwane żadnymi 

środkami chemicznymi, które nie są dopuszczone na liście upraw ekologicznych. Bo 

to też nie jest tak, że przy uprawach ekologicznych się w ogóle nie używa oprysków – 



 
 

 
 

używa się tylko takich, które nie są złe dla bioróżnorodności, dla życia i dla 

ekosystemu, prawda? Czyli taka gleba musi być czysta. To nie może być taka ziemia, 

która jeszcze rok temu miała normalną uprawę chemiczna ponieważ te wszystkie 

chemikalia są w glebie, prawda, są sprawdzone właśnie wszystkie procedury czy nie 

są używane substancje chemiczne przy zbiorze, przy czyszczeniu, opryskiwaniu tego, 

itd. Więc to jest dosyć mocny certyfikat i nie spotkałem się żeby tutaj były jakieś 

machlojki. 

 

Krzysztof: OK, to ja bym teraz na chwilę przeniósł się  poziomu globalnego do 

lokalnego domu kultury. Może nie położonego w centrum, może wcale nie 

położonego w dużym mieście.  Jakie strategie działania – czy jakie działania jeżeli 

chodzi o konsumpcję i pracę z produktem i usługami – może mieć zespół takiego 

ośrodka kultury osiedlowego? 

 

Maciej: OK, dobra zaczniemy od tego jak dosłownie na to wpływacie, bo jeszcze jest 

to, że możecie przez swoje działania promować, więc to jest też taki offset w tym 

momencie, ale jeśli mówimy dosłownie o produkcji no to to jest tak… Czyli mówimy o 

takich zielonych wydarzeniach, więc tak żeby zrobić masowe wydarzenie, nawet jeśli 

ono nie jest masowe, to załóżmy, że  dla takiej dużej ilości osób żeby jak najmniejsze 

zniszczenia tutaj zrobić. To co mówiliśmy tutaj wcześniej, jeszcze przed nagraniem, 

na pewno zachęcam do wegańskiego cateringu. Jeżeli to jest taka impreza, że 

wegański catering – tylko i wyłącznie wegański catering – nie przejdzie to jeśli będą 

to produkty nie wegańskie, to fajnie jeśli będą to produkty lokalne np. od rolników 

którzy mają swoje pola uprawne załóżmy maksymalnie sto kilometrów od 

Wrocławia… 



 
 

 
 

 

Krzysztof: A czemu? Powiedz Maćku od razu dlaczego? 

 

Maciej: OK, pierwsza sprawa no to transport, jeśli zastawimy stół owocami 

tropikalnymi, jeśli to będą w takiej konwencjonalnej uprawie owoce, no to wiadomo 

że takie banany muszą pokonać kilkanaście tysięcy kilometrów, więc tutaj sam 

transport niestety też się odbija. Druga sprawa, że wspieranie lokalnych produktów 

no jest dobre i gospodarczo – szczególnie w sytuacji dzisiejszej co się dzieje, ten 

rynek w zasadzie powinien postawić na lokalne produkty ponieważ jesteśmy 

uzależnieni od produktów z drugiego końca świata, niestety ta globalizacja to jest 

miecz dwusieczny, ile dobrego tyle złego też robi. A produkty lokalne wiemy, że to 

jest stąd; produkty lokalne poza tym są dobre dla naszego organizmu ponieważ jeśli 

jesteśmy ludźmi, którzy tutaj z pradziada żyjemy to jest taka teoria, że [nasze] DNA 

jest bardziej spójne z DNA roślin, które tutaj są uprawiane niż z roślinami, które są 

sprowadzane z drugiego końca świata. Sezonowość też jest dobra – jeżeli korzystamy 

jeszcze z sezonowych owoców i warzyw, prawda? Bo możemy sobie wiadomo w 

zimie zapychać się pomarańczami, ale możemy jeść naszą kapustę kiszoną i ogórki 

kiszone, które mają witaminę C i są dobre na florę bakteryjną w jelicie. Następna 

sprawa to te wszystkie opakowania. To też jest zmora festiwali ponieważ z racji 

właśnie Sanepidu, i tak dalej, często te opakowania są jednorazowe. I teraz mamy 

dwie opcje: robimy wielorazowe opakowania – np. takie kufle plastikowe na 

niektórych festiwalach się pojawiają, za które można mieć kaucję dziesięć złotych i 

nikomu się nie opłaca tego kufla wyrzucić. A nawet jeśli się wyrzuci to są niektórzy 

tacy, którzy je zbierają i sobie wymieniają na piwko, prawda, więc to jest jakaś opcja. 

A jeżeli ma to być coś jednorazowego to powinno być jednorazowe opakowanie 



 
 

 
 

kompostowalne. Kompostowalne – niekoniecznie biodegradowalne bo niekoniecznie 

każde opakowanie kompostowalne jest biodegradowalne… może wyjaśnię, o co 

chodzi: biodegradowalne to tak naprawdę pod wpływem różnych czynników – 

temperatury, wilgoci powietrza – rozpada się na mikrocząsteczki. Jeżeli dana torba 

jest zrobiona w stu procentach z organicznych materiałów to ona jest 

biodegradowalna i może być zarazem kompostowalna. Ale często te reklamówki – to 

też tak apropo „eko ściemy” typu „jestem ekologiczny i  noszę takie torby itd. z 

jakichś marketów” – mają np. domieszkę dziesięcioprocentową jakiegoś 

Polipropylenu czy czego innego żeby to wszystko połączyć. Ogólnie jest na bazie 

skrobi kukurydzianej, ale ta torba nie jest kompostowalna – jeżeli ją wrzucimy do 

kompostownika ona zanieczyści mikro cząsteczkami tworzyw sztucznych ten 

kompostownik, prawda? Trzeba uważać bo też np. niektóre opakowania na takie 

kubki plastikowe są stuprocentowo z roślinnego plastiku zrobione, ale jest napisane, 

że nie można dać tego do recyklingu – nie ma na razie w Polsce takiego systemu, 

jeśli nie jest kompostowalne opakowanie, czyli nie możemy sobie zakopać tego w 

ziemi bo ono się nie rozłoży w ciągu tam kilkudziesięciu dni to ono powinno być do 

innego pojemnika włożone. Nie mamy tego systemu na razie wdrożonego, więc też 

niektórzy ludzie są skonfundowany albowiem kupują ekologiczne opakowania a nie 

można go dać tak naprawdę do recyklingu tylko do zmieszanych. Sam proces 

produkcji mniej negatywnie wpływa na środowisko i tego typu rzeczy, niż produkty z 

ropy naftowej, tylko musimy tutaj patrzeć holistycznie na to bo też często są 

dyskusje dosyć mocne, że np. producenci reklamówek foliowych mówią, że one są 

bardziej ekologiczne niż bawełniane ponieważ przy produkcji bawełnianych jest 

większa emisja w dwutlenku węgla. Nie możemy tylko i wyłącznie na wszystko 

patrzeć w kategoriach dwutlenku węgla, ale też musimy patrzeć co to robi dla 



 
 

 
 

naszego środowiska, bo dużo produktów i dużo różnych rozwiązań zostało 

wprowadzonych z tego względu, np. plastikowe butelki PET, które są lekkie, nie tłuką 

się i się świetnie nadają do transportowania płynów, prawda? Tylko jeżeli weźmiemy 

pod uwagę jak produkcja takich butelek wpływa na środowisko, że to jest pochodna 

ropy naftowej, że nie podlegają wszystkie recyklingowi, część ląduje na wysypiskach 

czy w ocenach, już nie mówię o kwestiach zdrowotnych – ten mikro plastik, który się 

uwalnia z tych butelek też negatywnie wpływa na człowieka – potem się okazuje, że 

to wcale nie jest takie ekologiczne. Więc ja uważam, że trzeba patrzeć na obydwie 

strony: nie tylko na emisję dwutlenku węgla, ale również czy ten produkt nie jest 

szkodliwy dla naszej planety. Tu może jeszcze na marginesie powiem ciekawostkę, że 

w zasadzie woda butelkowana w butelkach PET to jest jedna z większych ściem 

ekonomicznych i marketingowych, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat zostało na 

świecie dosyć mocno spopularyzowane, ponieważ taka woda jest tania niegazowana 

w hipermarkecie to jest woda kranowa, często filtrowana. A dość często jest tych 

samych ujść co woda w kranie tylko ona jest kilkaset razy droższa i jeszcze musimy 

zużyć kilka litrów wody żeby produkować butelkę plastikową i jeszcze musimy zużyć 

250 ml ropy naftowej, a mamy taką wodę w kranie. Czyli tak, jakby podsumowując: 

staramy się kaucjonowane opakowania mieć organiczne opakowania, które podlegają 

kompostowaniu, żywność lokalną, żywność wege, wodę najlepiej baniak z wodą z 

kranu dać – ja wiem, że biznes się wtedy nie kręci na niektórych festiwalach, bo chcą 

żeby ludzie wszyscy spoceni kupowali napoje wysoko słodzone, piwo, itd. – i tak 

powinien być baniak z wodą bo według mnie woda to jest prawo do życia wszystkich 

na tej planecie i wszyscy powinniśmy mieć do niej dostęp, ale oczywiście to może być 

moje skrajne spojrzenie na to. No i jeszcze kwestia taka jak robicie festiwal używamy 

jakiej scenografii do tego to też się starać np. używać materiałów ponownie, czyli 



 
 

 
 

tutaj jakiś „re-using” stosujemy prawda, jeśli jest to możliwe szukamy w miejscach 

gdzie jest jakieś składowisko rzeczy i wtedy robimy konstrukcje metalową, 

niekoniecznie musimy jechać do sieciówki kupować rurki nowe – możemy na 

złomowisku dosłownie znaleźć rurki o bardzo podobnych właściwościach po kosztach 

i zarazem środowiskowo jest to bardziej przyjazne. W przypadku rurek to może nie 

jest taki problem bo złom jest przetapiany, prawda, ale w przypadku jakiś innych 

materiałów to fajnie jeśli zasłony kupimy w sklepie na wagę zamiast kupować 

specjalne nowe zasłony, więc zawsze używanie ponowne i lokalność to jest najlepszy 

kierunek ekologiczne nawet dla osób, które nie mają dużych funduszy. Jak ktoś ma 

kasę to oczywiście zamówimy super organic, fair trade bawełnę z Indii – tylko wiecie: 

to są inne koszty, inne możliwości. A jeżeli nie mamy środków, a chcemy być 

ekologiczni to używajmy ponownie czy ta zasada 5R już chyba teraz jest, prawda: 

naprawiajmy, wypożyczajmy, wymieniajmy się, niekoniecznie kupujmy nowe, no i ta 

cała ekonomia cyrkularna, która gdzieś tam zaczyna świtać – być może to jest jedyny 

kierunek jeśli chcemy w miarę na dobrym poziomie konsumpcji żyć na tej planecie to 

powinniśmy korzystać z energii odnawialnej, korzystać z ponownego używania 

rzeczy, przetwarzania i rzeczywiście żeby to wszystko się kręciło, a nie kupować 

rzeczy które się zepsują, rozwalą. 

 

Romana: Może sobie te „5R” krótko jeszcze umówimy, ja tylko chciałam tak zwrócić 

na to uwagę, że w wielu przypadkach część rzeczy jest nam też po prostu 

niepotrzebna. Warto przemyśleć czy możemy z czegoś zrezygnować, czy te nie wiem 

plastikowe czy nawet nie plastikowe kubki do napojów są nam potrzebne, czy wręcz 

przeciwnie możemy zachęcić swoich uczestników do wzięcia własnych opakowań. 

Butelka PET użyta 4 razy do popijania kompotu to można też na ten festiwal przyjść z 



 
 

 
 

tą butelkę plastikową ale ona przynajmniej będzie wielokrotnie użyta. 

 

Maciej: Jeżeli takie prawo jest na festiwalu to jak najbardziej. Jeżeli cię wpuszczą z 

butelką to jest super rozwiązanie. 

 

Romana: Ja na pewno chciałbym zapytać o ten fakt lub mit jeżeli chodzi o koszty 

bycia bardziej ekologicznym. Jak ty na to patrzysz, jakie jest twoje zdanie też patrząc 

z takiej perspektywy instytucjonalnej, może naszej działalności, jak to wygląda? Czy 

to jest naprawdę droga sprawa czy wręcz przeciwnie? 

 

Maciej: Moim zdaniem są takie dwie opcje, pierwsza opcja jest bardziej 

minimalistyczna i zarazem ekologiczna, druga jest taka jak mamy kasy kupujemy 

produkty gotowe prawda, więc zaczynając może zacznę od tej właśnie droższej. 

Oczywiście jeżeli kupujemy produkty z certyfikatami wszystko musi być ekologiczne 

takie z pieczątką prawda i tak dalej, no jest takie życie droższe i nie ma wątpliwości 

bo też nie można zrobić tanio czegoś co rzeczywiście jest lepsze, przyjazne 

środowisku i na przykład był większy nawał pracy, ponieważ na przykład ludzie 

pracują, ponieważ trzeba coś plewić ręcznie, a niekoniecznie spryskiwacz, więc to nie 

może być tańsze. Ale oczywiście te produkty niektóre są dużo droższe, niektóre 

produkty w zasadzie cena jest bardzo zbliżona do produktów konwencjonalnych 

zależnie po prostu od marży sklepów, znajdziemy sklep gdzie ogólnie nie ma dużej 

marży to produkty mogą być 20% droższe, a w niektórych sklepach potrafi być 

produkt nawet dwa razy droższy, więc na to trzeba uważać. No i oczywiście takie 

życie może być droższe i jeśli chcemy kupować etyczne, ekologiczne ubrania tak 

samo, ale tutaj też bym dywagował z tego względu że sieciówki, które mają niestety 



 
 

 
 

niską jakość ubrań, niską jakość standardów ekologicznych, mają za to wysokie 

marże i się okazuje, że zamiast kupić sobie jakoś tam markową koszulkę za 8 dych to 

można sobie kupić naprawdę ekologiczną i etyczną koszulkę za trzy dychy tylko 

trzeba poszukać w internecie czy za cztery dychy i ich są tego typu marki tylko to 

zależy co się ma w głowie, bo jak ktoś chce mieć napis marki sportowej tego sobie 

nie przeskoczysz. Można szukać jeżeli chodzi o takie designerskie „slow fashion” 

polskie ubrania no to one mają dosyć wysokie ceny z tego względu, że to są właśnie 

polscy producenci, polscy projektanci. Materiał? Z materiałem jest różnie: to może 

być bawełna sprowadzona, to może być jakaś mieszanka lnu, ale no właśnie czegoś 

polskiego i takie produkty potrafią być rzeczywiście drogie, ale teraz przechodząc do 

tej opcji „tanie-ekologiczne” i taki by powiedział punkowej bardziej no to jest super 

rozwiązanie z tego względu, że przede wszystkim lokalna żywność nieprzetworzona 

na wagę kupujesz, oszczędzasz na opakowaniach, tzn. oszczędzasz środowisko na 

opakowaniach, ale nie kupujesz przetworzonych produktów. Zawsze przetworzony 

produkt po pierwsze  jest droższy i mniej zdrowy dla nas, to może być nawet organic 

produkt, wege, ale to zawsze jest coś to maszyna to przetworzyła prawda i to jest im 

dalej od ziemi, tym jest dla nas mniej odżywczego bo zawsze te substancje odżywcze 

się gdzieś zatracają. Możemy kupować w sklepie z używaną odzieżą ciuchy tak 

naprawdę w ogóle nie musi być może raz na jakiś czas masz bieliznę czy buty 

chcemy sobie kupić nowe i tyle, ale te buty też można ją mam taką zasadę, że nie 

kupuje butów ze skóry już od 20 lat, ale też nie kupuję butów ze sztucznych 

tworzyw, unikam tego. Jeśli sobie kupuje to coś co rzeczywiście jakąś dobrą wege 

mikrofibrą albo jakieś płócienne buty i można z tym funkcjonować. No i właśnie cała 

ta zasada – może tutaj już uruchomię to „5R” – to jest super zasada bycia 

ekologicznym i zarazem minimalistycznym i zarazem nisko kosztowym! Czyli tak: 



 
 

 
 

pierwsze to jest REDUCE czyli OGRANICZAMY – czyli przede wszystkim myślimy czy 

nam dana rzecz jest potrzebna! To jest słuchajcie fundament zmiany rynku i zmiany 

ekonomii, ponieważ najbardziej ekologiczny jest ten, który czegoś nie kupił. Nawet 

jeśli kupisz coś ekologicznego to jednak jest wyprodukowane, została zużyta woda, 

został wyemitowany dwutlenek węgla – jakieś tam procesy ingerencji w Ziemię 

zostały, a jeśli czegoś nie kupisz bo to jest Ci niepotrzebne bo to jest najbardziej 

ekologiczne rozwiązanie! Potem jest REUSE czyli UŻYWAMY PONOWNIE. Czyli 

rzeczywiście staramy się żeby ten produkt nie został wyrzucony gdzieś na wysypisko 

jeśli go nie  potrzebujemy i to możemy go przetworzyć, możemy nadać jakieś inne 

cechy, możemy przekazać komuś innemu, dla którego ten produkt jest nowy. 

RECYKLING – no to wiadomo, co z tym mamy zrobić. Ale jeszcze są „R’y” różne jak 

REPAIR – czyli naprawiamy, to jest też bardzo ważne, ponieważ mamy w dzisiejszych 

czasach cywilizację szybko psującego się sprzętu – jest on tandetnie produkowany. 

No i mam jeszcze jedno R czyli ROOT – KOMPOSTUJ, czyli organiczny odpadki 

staramy się kompostować żeby potem tam nam powstał fajny humusik i możemy 

sobie podlewać kwiatki na przykład w ogródku albo na balkonie. Jest taka zasada, te 

„R’y” też się tam czasami rozchodzą na różne „R’y” - pewnie za kilka lat bedziemy 

mieć „10R”. Pamiętam jak zaczynałem współpracę z Fundacją była zasada „3R” 

mieliśmy nawet taką kampanię „Akademia 3R”, a teraz już jest tego dużo „R” dużo 

więcej. 

 

Romana: Powiedz proszę czy można dodać jeszcze jedno „R” – REACT, czyli czy 

reagować, czy edukować tak wprost, czy zaczepiać ludzi na ulicy, czy rozmawiać ze 

współpracownikami, czy mówić im: „słuchajcie, tu jest jakieś lepsze rozwiązanie na 

tą foliową torebkę czy plastikowy kubek”… 



 
 

 
 

 

Maciej: Tak i tutaj chyba tutaj wchodzimy właśnie w tą drugą część: co mogą 

instytucje kultury robić, czyli właśnie w pewny sposób edukować ludzi, przekazywać i 

poruszać tematy związane z tym wszystkim żeby ta świadomość się w nas pobudzała, 

no bo co jak co, ale mainstream o tym za bardzo nie chce mówić i właśnie tego 

rodzaju organizacje pozarządowe czy właśnie działalność kulturalna bardziej te 

tematy porusza i jak najbardziej jakiekolwiek przekazywanie wiedzy, czy to do nawet 

małej grupy osób czy do dużej grupy jeśli jest taka możliwość, moim zdaniem jest 

rewelacyjne ponieważ ja uważam, że to jest „zasiewanie ziarna”, prawda? Oczywiście 

nie wszędzie jest ten dobry, podatny grunt, ale piękne jest coś jak spotykacie kogoś 

po kilku latach i się okazuje, że ktoś przychodzi i mówi „Słuchaj, ja po twoim 

wykładzie zmieniłem swoje życie!”. I oczywiście nawet jeśli na wykładzie jest 50 

osób, a tylko dwie czy trzy osoby zmienią swoje życie – a to jest genialne, ponieważ 

biorąc pod uwagę, że jedna osoba w ciągu życia potrafi bardzo negatywnie wpłynąć 

na środowisko, na śmieci, na produkowanie odpadów, itd., więc jeżeli kilka osób po 

takim wykładzie udowadnia, że taka zmiana jest sensowna i takie przekazywanie 

informacji jest dobre, no to to się aż chce robić tego typu działania. Więc jak 

najbardziej wszystkimi możliwościami i kanałami społecznościowymi, medialnymi, i 

tak dalej – uważam, że trzeba takie rzeczy nagłaśniać! 

 

Krzysztof: OK, to teraz podsumowując dajemy przykład jako instytucje i organizacje, 

jak organizować, tworzyć, produkować. A z drugiej strony w naszych programach i 

projektach, które realizujemy wątek katastrofy klimatycznej i tego „less waste”  jest 

dość istotny. Ja mam takie pytanie, może trochę z kategorii futu, ale bardzo mocno 

odnoszące się do aktualnej sytuacji na naszej planecie, bo w wyniku pandemii mówi 



 
 

 
 

się o tym, że nagle powracamy do jakiś takich trendów, do zwyczajów czy zachowań 

konsumenckich, które powiedzmy dwa pokolenia wcześniej były całkowicie normalne 

i nagle okazuje się, że nie potrzebujemy co chwilę chodzić do galerii handlowych, nie 

potrzebujemy tego wszystkiego, co jest nam po prostu wciskane agresywnie przez 

marketing i reklamy, ale powiedz mi jakie Ty przewidujesz czy możesz określić 

nadchodzące trendy związane z konsumpcją w kontekście właśnie pandemii. 

 

Maciej: OK, moim zdaniem to może pójść w dwóch kierunkach: może być bardzo 

pozytywnie albo wręcz przeciwnie. Może zacznę od tego negatywnego: może być tak, 

że ludzie są tak bardzo ściskani, to jak to zostanie uwolnione to to wszystko 

wybuchnie, ekonomiści zaczną nakręcać „Musimy to wszystko kupować, PKB musi 

rosnąć, musi być wzrost, musimy się odbić, kupujcie, kupujcie, kupujcie!” – cały czas 

to słyszymy, prawda? I ludzie o tym zapomną i znowu w to wpadną. To jest jak po 

odwyku, że znowu coś sobie zapodasz i czujesz jeszcze większą przyjemność. Może 

coś takiego nastąpić, ale może być też tak, że rzeczywiście ludzie mieli czas i 

możliwości teraz przemyśleć to wszystko, przewartościować, bo tak naprawdę w 

sytuacji epidemii i zamknięcia w mieszkaniu okazuje się, że najważniejsze jest 

zdrowie, dostęp do w miarę dobrego jedzenia i dach nad głową. I się okazuje, że 

priorytety się zupełnie zmieniły, że nie potrzebuję teraz masy ubrań, masy pierdołek, 

masy gadżetów. Załóżmy, że dzieciaki sobie po szkole chodziły do galerii, oglądały 

sobie głupoty różne, które sobie mogą kupić, potem prosiły rodziców o pieniądze i 

kupowali te rzeczy, które się okazują… No, uważam osobiście, że niestety około 60% 

rzeczy dostępnych na rynku jest nam niepotrzebne do szczęśliwego życia. No ale na 

tym polega system, ze reklama nam mówi, że jeżeli tego nie mamy to jesteśmy 

smutni, prawda. A system finansowy nakręca, by kupować, brać kredyty, żeby PKB 



 
 

 
 

rosło, ponieważ jest tak skonstruowany ten system. Jeśli PKB nie będzie rosnąć to 

taki system finansowy się rozłoży, co nie oznacza, że życie się rozłoży. Możemy cały 

czas żyć nie na zasadzie ciągłego wzrostu – mówię teraz o tym postwzroście, żeby 

nabrać troszeczkę innych wartości, tego co jest nam rzeczywiście potrzebne, 

pomyśleć bardziej o minimalizmie, prawda? Że nawet im mniej rzeczy mamy, tym 

łatwiej tymi rzeczami zarządzać w domu. Nie musimy się też martwić, że nam się 

kolejna rzecz zepsuje, bo jej nie posiadamy i możemy pewne rzeczy pożyczyć od 

kogoś – tu też wracamy do tej zasady „5R”. A następna sprawa to, że całe to PKB, 

które pompuje tą bańkę, niestety opiera się na jakiś totalnie złudnych wartościach 

ekonomicznych, które są wpajane nadal studentom ekonomii, a nie mówi się im o 

drugiej stronie medalu, o tych zagrożeniach właśnie środowiskowych, czy nie mówi 

się o moralności. Uważam, ze człowiek jako istota, ja przynajmniej uważam, że 

jakiegoś ducha mamy w sobie, powinna się rozwijać i ta wrażliwość powinna rosnąć, 

powinniśmy się razem wspierać, a nie na zasadzie takiej, że tylko i wyłącznie 

egoistycznie: „Co mnie tam obchodzi dziecko, które pakuje jakieś tam rzeczy w tych 

krajach Globalnego Południa”. Wiecie, można mieć oczywiście takie spojrzenie – ja 

się z tym nie zgadzam. No i ten postwzrost inne wartości w tym PKB określa – to już 

nie jest PKB. Tak naprawdę dostęp do zdrowej żywności, do opieki zdrowotnej, do 

wody, do edukacji – to są wartości, których się do PKB za bardzo nie wlicza. Ale te 

nowe standardy i indeksy dotyczące jakości życia już to wliczają i może się okazać, że 

niektóre plemiona w krajach Ameryki Środkowej tak naprawdę są bardziej szczęśliwe. 

Nawet zrobili takie badanie i okazało się, że chyba Masajowie byli najszczęśliwszym 

ludem na Ziemi, a na drugim miejscu byli Amisze. A oni tak naprawdę stronią od 

technologii, od tych wszystkich zbytków. Tak naprawdę szczęście jest relacją z 

ludźmi, w otoczeniu i w realizacji samego siebie, prawda? Nam się próbuje wpoić, że 



 
 

 
 

im więcej kupimy, tym bardziej będziemy szczęśliwi i ludzie się naprawdę dali złapać 

na to wszystko. Biegamy jak ten chomiczek w klatce i nie wiemy co jest grane, ale 

nam się cały czas pierze mózgi tym wszystkim i to jest bardzo przykre. No i może 

teraz czas naprawdę się nad tym zastanowić – czy skoro mogliśmy żyć w mieszkaniu 

w ten sposób, nie potrzebujemy tylu rzeczy i one nie są nam tak naprawdę 

niezbędne. Chciałbym, by to w tym kierunku poszło. Na pewno są już sygnały, że się 

zmieni system współpracy między ludźmi, ponieważ system online otworzył nowe 

możliwości i się okazuje, że biznesmani nie muszą lecieć na spotkanie na jakieś 

Bahamy żeby przez pięć dni niby debatować o tym, co zrobić żeby firma miała jakieś 

nowe rynki zbytu, tylko tak naprawdę wiadomo, że oni się przy tym fajnie bawią, ale 

to można zrobić bardzo niskim kosztem w domu na konferencji online. Nie jest to 

takie samo, ale biorąc pod uwagę, że możemy nie wydać pięćdziesięciu tysięcy 

złotych na takie spotkanie, możemy je spożytkować na coś sensownego i to jest 

naprawdę logiczne. Dwa, jest o wiele bardziej ekologiczne ponieważ latanie 

samolotem na te konferencje wszystkie, jedzenie w hotelach gdzie się marnuje wiele 

żywności też nie jest do końca ekologiczne, więc oczywiście nie chodzi o to, by iść w 

ekstrema, ale pokazuje cała ta sytuacja wirusa to, że możemy mieć alternatywę, o 

której pewnie nie myśleliśmy wcześniej i można to życie troszeczkę „przerobić” na 

bardziej zrównoważone. Chciałbym, bo to w tym kierunku poszło. Boję się tylko 

rzeczy związanych z opakowaniami plastikowymi, że teraz ze względu na wirus i 

Sanepid zrobią restrykcje, bo już temat wchodził – już Polska miała się 

dostosowywać do tego żeby opakowania plastikowe były ograniczone. Też w Unii 

Europejskiej od 2021 roku jednorazówki, widelce, talerzyki, jakieś takie drobne 

rzeczy, słomki mają być wyeliminowane zupełnie. Nie wiadomo jak teraz to będzie 

ponieważ producenci – lobbyści – mogą mówić, że to jest bardziej bezpieczne 



 
 

 
 

ponieważ jest wirus i może się to troszeczkę opóźnić, bo już w naprawdę fajnym 

kierunku to szło. Więc widzicie, wiele tutaj różnych czynników wpływa, ale też – o 

tym mówiłem troszeczkę wcześniej – że też wiem, że rynki zaczynają się trochę 

bardziej na lokalne produkty nastawiać. Że jednak nie chcą czegoś sprowadzać z 

Chin, to jest niepewne i być może ta lokalność bardziej się tutaj rozwinie. Ta 

lokalność to jest ciekawa sprawa, ponieważ coś, co… niewiele jest takich rzeczy, 

które łączy światopoglądy lewicowy i prawicowy, a lokalność to łączy. Ponieważ 

lewicowość myśli o lokalności pod względem ekologicznym, a prawicowość pod 

względem wiadomo jakim: kraju – to jest nasze, polskie, prawda? I to jest wspólna 

płaszczyzna, która moim zdaniem powinna być tutaj popularyzowana, podobnie 

właśnie z konopiami powinno być, ponieważ polskie konopie mogą na polskich 

ziemiach rosnąć i też mogłyby te dwa przeciwne kierunki polityczne połączyć, 

ponieważ to jest coś, co rzeczywiście jest lokalne – lokalne uprawy konopi to jest 

coś, co jest dobre pod każdym względem: ekologicznym, etycznym też ponieważ nie 

musimy wykorzystywać jakiś plantatorów z Globalnego Południa, możemy to 

wykorzystać wielokrotnie, mamy tutaj krótki dystans do pokonania w przypadku 

produktów lokalnych, prawda? 

 

Romana: A powiedz proszę czy w tym pozytywnym scenariuszu upatrujesz szanse i 

możliwości dla naszej działalności, dla kultury. Czyli to znaczy dla Ciebie, że 

postawimy bardziej na relacje, na doświadczenie, niż na konsumpcję, na to z kim 

jesteśmy, z kim spędzamy czas wolny, a nie wyłącznie to co i za ile mamy? 

 

Maciej: Tutaj uważam, że ta kultura mogłaby zachęcać nawet do kupowania, ale 

kupowania rozsądnego, do wyborów ekologicznych, bo nie oszukujmy się: świat się 



 
 

 
 

nie zmieni na zasadzie takiej, że ludzie nagle o!, zaświeci nam się lampka: „OK, w 

ogóle nie musimy kupować!”. Nie, raczej ten kapitalizm będzie pewnie funkcjonować, 

może z domieszką takiego socjal-kapitalizmu, takiej hybrydy jak w Skandynawii, 

żebyśmy te produkty wybierali etycznie, z głową, żebyśmy się zastanawiali czy je 

potrzebujemy, gdyby nas tak bardzo nie cisnęli żeby je po prostu kupować. 

 

Krzysztof: Dobra, to jeszcze jedno pytanie aktualne – wszyscy wiemy, że mamy 

suszę. Zdajemy sobie mniej więcej sprawę z tego jakie skutki dla przemysłu produkcji 

żywności to może mieć. A jakie w skali lokalnej, tutaj? Jeżeli nawet mała instytucja, 

organizacja czy duża instytucja decydują się na współpracę z lokalnymi, regionalnymi 

producentami żywności, starają się i te pieniądze, środki właśnie lokować w 

najbliższym otoczeniu to jaki wpływ na małych hodowców, małych producentów 

będzie miała susza? Bo to chyba też jest dość istotny wątek. 

 

Maciej: Znaczy to jest bardzo istotny wątek, tym bardziej, że ta susza może być coraz 

częstsza. Możemy mieć w ogóle problemy w związku właśnie z wyższymi 

temperaturami czy ze skrajnościami pogodowymi. No w Polsce w tym roku susza 

bardzo mocno doskwiera, na szczęście przez ostatnie kilka dni troszeczkę popadało, 

nawet się kontaktowałem z ludźmi z Lubelszczyzny i powiedzieli, ze jest trochę lepsza 

sytuacja, bo jeszcze niedawno tam był po prostu pył na polach. No i tutaj dotykamy 

najbardziej takiego tematu drażliwego, bo jak będzie susza to ceny pójdą w górę. 

 

Krzysztof: OK, to może podsumujmy to, co zebraliśmy sobie dzisiaj, bo padło wiele 

takich rekomendacji czy pomysłów na to, jak możemy pracować z tematem jako 

instytucje, jako organizacje i jako mieszkańcy miast – hodowla warzyw i owoców to 



 
 

 
 

też jest super opcja dla organizacji i instytucji, które dysponują jakimś kawałkiem 

ziemi albo podwórkiem, gdzie mogą postawić skrzynki, mówiliśmy o transporcie, 

mówiliśmy o wybieraniu lokalnych produktów, co jeszcze z takich… tak na szybko 

taka checklista dla menedżera kultury, menedżerki kultury – o czym pamiętamy? O 

czym nie możemy już na tym etapie zapomnieć? 

 

Maciej: OK, no to na pewno pamiętajmy o tej zasadzie „5R” – uważam, ze ta zasada 

„5R” dotyczy nie tylko kultury, ale w ogóle całego życia, ale w tej branży też możemy 

z tego korzystać to korzystajmy jak najbardziej się da. Myślmy o lokalności, myślmy 

troszeczkę kategorią minimalizmu, taka w ogóle prosta rzecz, pewnie o tym wiecie, 

zamiast robić scenografię – wiadomo, ze dzięki temu scenograf ma pracę – ale 

czasami przy scenografii trzeba zużyć bardzo dużo materiałów, a można po prostu 

zrobić mapping, rzucić coś rzutnikiem i mamy scenę, prawda? Można też tego typu 

rozwiązania stosować, wiec starajmy się tam, gdzie się da właśnie minimalizować 

ilość niepotrzebnych rzeczy – oczywiście tak żeby ludzie na tym nie tracili, co z tego, 

ze będzie dwóch pracowników, którzy są samowystarczalnie, nie o to też chodzi, 

prawda? Ale tak działajmy żeby wspierać ludzi i żeby zarazem cały czas przekazywać 

innym te informacje na temat tych wartości ekologicznych, wartości etycznych, bo 

moim zdaniem to teraz będzie świadczyć o tym czy jesteśmy ludźmi. Myśmy się 

fotografowali przy kominach, prawda? Sto pięćdziesiąt lat temu, przy kominach 

dymiących, im więcej było dymu tym lepiej. Teraz uważam, ze to powinno iść w 

zupełnie innym kierunku i powinniśmy to przewartościować i skończyć z myśleniem 

sprzed tych lat, ponieważ ono się już nie sprawdza. Kamieni też mamy bardzo dużo, 

ale nie jesteśmy już w erze kamienia łupanego, prawda? Więc trzeba iść w kierunku 

takim żebyśmy wszyscy mogli wspólnie tu jako ludzi pokazać, że rzeczywiście 



 
 

 
 

jesteśmy gatunkiem myślącym, a nie tylko i wyłącznie konsumpcyjnym, bo moim 

zdaniem jak będą wykopki za kilkaset lat i zobaczą warstwę – czy tam za tysiące lat – 

i zobaczą warstwę tego plastiku i ktoś powie, że po prostu żyliśmy w epoce 

konsumpcjonizmu. Mieliśmy barok, pozytywizm i będzie konsumpcjonizm… Inni 

mówią że jest „era informacji” – tak, jest, ale w kategorii takiej obyczajowości mamy 

konsumpcjonizm, który do niczego nie prowadzi tylko i wyłącznie do magazynowania 

niepotrzebnych rzeczy i zanieczyszczenia środowiska. A szczęścia jest przy tym 

proporcjonalnie bardzo niewiele. 

 

Krzysztof: OK, zamknijmy jakimś pozytywem nasza rozmowę. 

 

Romana: Ja chciałam zapytać tak na koniec czy masz jakąś sprawdzoną swoją 

receptę na taką eko edukację – jak przekonać kogoś żeby do Ciebie dołączył, jak 

jakby uświadomić bez takiego „eko shamingu”, że „Ty idziesz teraz z siatką a to nie 

jest OK!”, tylko żeby tak naprawdę uwierzył w to, że to jest coś ważnego, nie tylko w 

moim życiu, w Twoim życiu czy w Krzyśka, ale tak globalnie – dla nas wszystkich jako 

gatunku. 

 

Maciej: Ja się staram rozmawiać z ludźmi kiedy są takie warsztaty lub pogadanki 

różne tak całościowo żeby pokazać co można dobrego zrobić. Wiadomo, że jeden 

bardziej skupia się na tym, a drugi na tamtym. Nie można ludzi oceniać tylko za 

pojedyncze ich działania, prawda? Najłatwiej krytykować, ale zawsze od danej osoby 

próbuję wyciągnąć jaki ma pomysł na ten świat, co może zrobić dobrego – niech mi 

to przedstawi, prawda? Dużo młodych ludzi ze skrajnego myślenia totalnie neguje 

ekologię i uważa, że ten wolny rynek taki skrajny i tak dalej, wszystko jest super… 



 
 

 
 

Wiadomo, że to tak nie działa i oni się po prostu tego nasłuchali. Staramy się zawsze 

im podpowiedzieć „OK, w takim razie opowiedz mi jaki jest Twój przepis na świat – 

co Ty uważasz, jak możemy te problemy rozwiązywać?”. Więc staram się zawsze 

wejść w interakcję i w ogóle staram się zawsze zbliżyć do ludzi na tyle, byśmy mogli 

sobie porozmawiać na luzie, żeby oni zobaczyli, że ja nie jestem jakimś totalnym 

freakiem, a z racji tego, że dosyć długo się tym zajmuję tez wiem, że z różnych 

perspektyw trzeba na problem popatrzeć i już nikogo nie krytykuję tylko staram się 

mu wytłumaczyć, dać mu rozwiązanie, uzasadnić dlaczego to jest takie a nie inne, 

dlaczego to jest dobre lub złe, dlaczego nasze wybory mają sens. Niektórzy w ogóle 

nie wiedzą i nie wierzą w działania jednej osoby. To jest standardowy problem 

ludzkości: nikt nie chce ruszyć, ponieważ wie, że nic nie zrobi, a zarazem jeśli 

wszyscy coś zrobią to będziemy mieli duże tego efekty, więc uważam, że też to co Ty 

powiedziałaś wcześniej jest słuszne – jeśli Ty coś dostaniesz lub ja Ci coś powiem, i 

możesz to sobie przemyśleć, doczytać o tym na spokojnie w domu, przekaż to 

następnej osobie. Powiedz komuś, powiedz nawet rodzinie… rodzice się często 

śmieją z dzieci „a co Ty dziecko wiesz, ja to przeżyłem sobie więcej i wcale tak nie 

jest!”, ale sukces pojawia się też wtedy, kiedy Twoi rodzice zaczynają się nad czymś 

zastanawiać, zastanawiać się nad tym dlaczego coś robisz, prawda? Więc pozytyw 

jest taki, że jeżeli się fajnie rozmawia z ludźmi – tak na spokojnie – daje się też dobre 

przykłady, mówi się ich językiem to wtedy można sobie tych ludzi zjednać i wspólnie 

razem coś zrobić, a to jest podstawą żebyśmy wspólnie działali. Także jestem realistą 

na zewnątrz, ale wewnątrz jestem optymistą. Wierzę, że jednak coś tam się dzieje, 

bo w bym tego nie robił, co robię do tej pory, ale też nie daję się nabrać, że to jest 

wszystko takie proste i tak dalej. Okazuje się, że bardzo długo trzeba na coś czekać, 

ale tak na koniec już optymistycznie to widzę, że przez ostatnie sześć, cztery, pięć lat 



 
 

 
 

bardzo się zmieniło społeczeństwo na lepsze – tak jak mówiłem, że wcześniej palcem 

wytykali [ekologów], a teraz po prostu produkty wege, temat „zero waste” czy w 

ogóle kwestia ekologii jest tematem normalnym – ludzie się z tego już nie śmieją. I w 

sklepie można kupić te produkty, można o tym poczytać – kiedyś wyłapywałem 

ciekawe artykuły w internecie i wrzucaliśmy je na Facebook’a i było ich bardzo mało, 

a teraz tak naprawdę na każdym portalu jest jakiś tam temat związany z ekologią czy 

świadomością ekologiczną więc widzę, że idzie to w dobrym kierunku , no ale może 

rzeczywiście trzeba na to poczekać jedną generację czyli dwadzieścia pięć lat i wtedy 

te zmiany będą bardziej widoczne. Ale to się dzieje już teraz i jestem optymistą pod 

tym względem, bo choćby to, ze mam bardzo dużo takich rozmów jak z Wami, że 

tutaj ktoś dzwoni i chce się dowiedzieć – kiedyś się tym nie interesowali za bardzo. 

Teraz to się popularyzuje i w tym przypadku popularyzacja jest dobra, bo każdy 

obywatel powinien być świadomy tego jak wpływa na środowisko i świat. 

 

Romana: Miejmy nadzieję, że ta rozmową dołożymy jakąś swoją cegiełkę, swoje trzy, 

cztery słowa na ten temat i usłyszy nas kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób z tego 

świata sektora kultury i weźmie sobie Twoje rady i rekomendacje do serca. 

 

Maciej: Super, bardzo bym się cieszył! 

 

Krzysztof: Dziękujemy Ci Maciej bardzo za dzisiejszą rozmowę, było super! 

 

Maciej: Dziękuję! 

 

Romana: Dzięki, do usłyszenia! 


