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Krzysztof: Dzień dobry. Krzysztof Bielaszka, Strefa Kultury Wrocław. 

 

Romana: Romana Pomianowska, Strefa Kultury Wrocław. 

 

Joanna: I Joanna Mieszkowicz, Fundacja Aeris Futuro Kraków i cały świat [śmiech]. 

 

Krzysztof: Dzień dobry Asiu. Powiedz coś więcej o tym kim jesteś, czym się 

zajmujesz, dlaczego temat celu zrównoważonego rozwoju jest dla ciebie bliski, czemu 

akurat z tym obszarem związałaś swoje życie zawodowe, działalność. 

 



 
 

 
 

Joanna: Mogłabym pewnie długo opowiadać jak to się wszystko zaczęło, na pewno 

takim ważnym elementem w moim życiu było uświadomienie sobie, że jestem częścią 

przyrody, wrażliwość na piękno przyrody i chęć ochrony tej przyrody, która mnie 

otacza. Konsekwentnie zaczęłam w tym kierunku podążać, studiowałam ochronę 

środowiska, w zasadzie zarządzanie środowiskiem, bo zawsze aspekt holistycznego 

podejścia, systemowego podejścia do ochrony środowiska bardziej mi się podobał, 

niż koncentrowanie się na pojedynczych gatunkach. Po studiach zafascynował mnie 

sektor pozarządowy, bo koordynowałam dużą imprezę na targach Polko. Na studiach 

pracowałam w knajpie, organizowałam różne koncerty i zawsze mnie to kręciło 

[śmiech] po prostu od zawsze łączyłam i kulturę, i naturę. To pozostało do dzisiaj. 

Tak naprawdę sama fundacja oprócz głównego przesłania jakim jest ochrona 

środowiska, ochrona klimatu, zawsze moim celem było wychodzić poza fascynatów 

ekologicznych. Zawsze współpracowaliśmy i współpracujemy z biznesem, z 

organizatorami różnych wydarzeń. Sami zaczynając od sadzenia drzew zaczęliśmy 

robić takie akcje związane z sadzeniem drzew, dzięki początkowemu wsparciu 

amerykańskiej fundacji o polskich korzeniach Fundacji Sędzimira i Giseli Bosch. Już 

świętej pamięci Gisela podrzuciła nam ten temat – skoro robicie działania 

ekologiczne, to organizujcie te wydarzenia też w sposób ekologiczny. Tak to się 

zaczęło. Zaczęłam zwracać uwagę na to w jaki sposób organizować wydarzenia, żeby 

miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Sadzenie drzew i te akcje to jest jakby 

jeden element, ale też organizowanie różnych happeningów. Moją ogromną pasją 

jest taniec, głównie tradycyjny. W ostatnim roku dużo doświadczenia z organizacją 

potańcówek, tańców w kręgu, to jest coś co mnie bardzo fascynuje od zawsze, widzę 

tutaj ogromny potencjał na łączenie idei ekologii, wspólnoty, w tańcu, w ruchu. To 

bardzo fana terapia i edukacja ekologiczna w jednym. 



 
 

 
 

 

Romana: My jako praktycy kultury bardzo jesteśmy zainteresowani tym wątkiem 

działalności fundacji związanym właśnie z kulturą, czyli połączenie zrównoważonego 

rozwoju, tego myślenia ekologicznego z kulturą. Powiedz proszę jaką działalność 

fundacja w tym kierunku realizowała, realizuje, czy może jakie ma plany związane z 

rozwojem tego obszaru działalności. 

 

Krzysztof: Tudzież, ja tylko dodam, może nie sama kultura, ale patrząc na wasze 

portfolio to ogólnie organizacja wydarzeń, w których uczestniczą ludzie. 

 

Joanna: Fundacja formalnie działa od 2006 roku. Od 2005 roku projekt „Czas na las”, 

o którym wspominałam. Od początku ideą organizacji tych akcji związanych z 

sadzeniem drzew było to, że zabieramy ludzi, którzy na co dzień w ogóle nie mają 

kontaktu z ziemią, z naturą. Bierzemy tych ludzi z korporacji, czasem ich rodziny, 

przyjaciół, oni sobie wspólnie sadzą drzewa w lesie, oddychają świeżym powietrzem. 

Ale po samym doświadczeniu takim ekologicznym przychodzi moment na 

odpoczynek, oczywiście na jakiś piknik i tutaj zawsze ten element kultury się 

pojawiał. Sama ekologia też jest dla mnie „kulturą ekologiczną”, czyli w jaki sposób 

my szanujemy, traktujemy Ziemię, planetę. To jest jedno, a drugie to, że w ramach 

tych akcji ekologicznych zawsze był element nie tylko ogniska, ale też zapraszaliśmy 

artystów. Staraliśmy się o element tworzenia wspólnoty, w tańcu, w muzyce, która 

była specyficzna dla danego miejsca. Chociażby pracowaliśmy z Zawoją blisko 

Babiogórskiego Parku Narodowego, to zawsze ci górale nam przygrywali. Miało to 

zawsze swój fajny kontekst. Wiadomo, że kultura ma różne oblicza i zaczynając od 

małych, naszych lokalnych wydarzeń, ja poczułam potrzebę wyjścia do mas, do dużej 



 
 

 
 

grupy odbiorców. Idealnym odbiorcą byli uczestnicy festiwali. Bodajże w 2009 roku, 

czy w 2008 roku... W 2009 roku zaczęliśmy projekt „Zielone Wydarzenia”, 

organizacja wydarzeń w zielonym standardzie, gdzie postanowiliśmy wspierać 

organizatorów wydarzeń i stworzyć pewien standard, polski odpowiednik, bo już na 

świecie to wszystko się działo. W Polsce dopiero temat został przez nas ruszony. Ja 

też stworzyłam pierwszy kalkulator do szacowania śladu węglowego, który najpierw 

obejmował tylko transport, później też organizację wydarzeń. Standard pokrywał już 

różne obszary związane właśnie z organizacją wydarzeń, czyli głównie logistyka i 

różne aspekty, które się składają na produkcję wydarzeń. Stworzyliśmy w ramach 

tych naszych projektów poradniki. To był pierwszy poradnik z zupełnie 

podstawowymi konkretnymi propozycjami, rekomendacjami co każdy organizator 

może zrobić. Oprócz dużych opisów na końcu są listy kontrolne, z konkretnymi 

rozwiązaniami na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko. Zawsze przyświecała mi 

idea, że nie mówimy tylko jak siebie ograniczać, ale jak te ograniczenia przekuć na 

korzyści dla uczestników i dla samych organizatorów. Potem przyszedł też taki 

poradnik dla samych festiwali z dobrymi praktykami w Polsce i Europie, a kolejnym 

krokiem i bardzo fajnym doświadczeniem była współpraca z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych przy Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Już też dobre 

parę lat temu, gdzie najpierw naciskaliśmy ministerstwa, aby wdrażały te standardy 

zielone, byli trochę oporni, trochę nas nie angażowali, ale na koniec okazało się że 

zostało im dużo odpadów, gadżetów i „przeczytaliśmy, w waszym poradniku, że 

można to gdzieś tam przekazać i posadzić drzewa”. Wtedy faktycznie pomogliśmy w 

zagospodarowaniu tych gadżetów, zdobyliśmy dzięki temu środki i wspólnie 

zorganizowaliśmy akcję sadzenia drzew, rewitalizacji pewnego terenu w zaniedbanej 

części Warszawy i z udziałem lokalnej społeczności i przedstawicieli ambasad, łącznie 



 
 

 
 

z panem ministrem. To fajne doświadczenie. W przeciągu ostatnich lat może trochę 

mnie działań podejmowaliśmy jako fundacja, bardziej ze względów osobistych. 

Natomiast temat zielonych wydarzeń nie umarł, a wręcz kiełkują nowe inicjatywy, 

które korzeniami sięgają do naszych standardów. Chociażby taka inicjatywa jak „Sieć 

odpowiedzialnych festiwali”, która w tym roku się zaczęła. Ja mogę tak nawijać, więc 

przerywajcie. [śmiech]. 

 

Romana: Będę się zgłaszać. Właśnie do tego chciałam nawiązać, bo wspomniałaś, 

jeżeli dobrze zapamiętałam, o 2009 roku, więc to już w sumie kawał czasu. Czy 

widzisz jak ta przestrzeń organizowania festiwali się zmieniła? Czy w tych 

poradnikach, które wymieniłaś, o których opowiadasz coś generalnie się powinno 

zmienić? Czyli czy te standardy, o których myślałaś, myśleliście jako fundacja w 2009 

i 2010 roku powinny ewoluować? Powinny się zmieniać, czy nie? Czy powinniśmy 

rzeczywiście sięgnąć do tych korzeni, o których wspomniałaś? 

 

Joanna: Tak naprawdę zapisy w poradnikach i ten standard, który powstał już w 

2009 roku zawiera bardzo uniwersalne zasady. Na początku tej całej pandemii 

uczestniczyłam w takim webinarium o tej nowej rzeczywistości. Tam padło takie 

pytanie, trzeba stworzyć nowe scenariusze rzeczywistości. Ja sobie wtedy 

pomyślałam, tak na prawdę nie musze tworzyć nowej rzeczywistości, ani nowych 

scenariuszy, bo tak na prawdę właśnie realizują się scenariusze zawarte w tych 

moich poradnikach. [śmiech] Może przybrało to bardzo ekstremalną formę, czyli 

zupełne ucięcie kontaktów, mobilności, zostaliśmy pozbawieni tego wszystkiego. My 

staraliśmy się pokazać że to jest pewien proces, kroki, żebyśmy ograniczyli zbędne 

przemieszczenie się, może byśmy organizowali telekonferencje zamiast jakichś 



 
 

 
 

spotkań i przelotów. Nagle się okazało, że wiele z tych aspektów jest jak najbardziej 

aktualna. Na przestrzeni tych lat, poza aspektem związanym z energią, czyli właśnie 

transport,  bo to wiadomo, że mówimy tutaj o paliwach, o zużywaniu energii przez 

wydarzenia, wiadomo prąd, energia elektryczna, to drugim ważnym aspektem jest 

produkcja odpadów. Trochę wspominałam już, że produkcja tych gadżetów, 

banerów, tego wszystkiego co się wiąże z organizacją wydarzenia, produkcja jest 

masowa, ale widzimy że co raz więcej organizatorów wydarzeń zaczyna się 

zastanawiać, czy faktycznie tyle tych ulotek, plakatów potrzebuje. Zastanawia się nad 

sowimi działaniami, ale też patrzy na to ile tych śmieci po festiwalu zostaje. Ile tych 

kubków plastikowych, talerzyków, widelców, słomek. I wiele tych działań, jak akcja 

ze słomkami plastikowymi, czy z kubkami plastikowymi... Problem nadprodukcji 

plastiku spowodował, że organizatorzy wydarzeń też zaczęli się zajmować tymi 

tematami w ramach różnych festiwali, różne praktyki są wdrażane i to bardzo cieszy. 

Niekoniecznie organizatorzy chcą mówić, że to jest zielone wydarzenie. Myślę, że 

właśnie to, że nie mówimy, że to jest już idealne wydarzenie, chodzi o rozpoczęcie 

pewnego procesu, myślenia, zmiany strategii. 

 

Krzysztof: Chciałbym zapytać w perspektywie, czy kontekście aktualnej pandemii, 

COVID-19, bo przed chwilą rozmawialiśmy sobie o tym jakie są punkty, czy obszary, 

w których organizatorzy kultury mogą zazielenić, czy równoważyć swoje wydarzenia, 

festiwale które organizują i ta pandemia jest dla nas punktem zwolnienia, kiedy nie 

organizujemy, z wiadomych względów, wydarzeń, nie spotykamy się. Wcześniej 

gadaliśmy, przed nagraniem podcastu o tym wspomniałaś Asiu, że to może być taki 

moment kiedy możemy zastanowić się, co zmienić w naszych praktykach, co zmienić 

w naszym sposobie planowania wydarzeń i implementacji. Ja bym chciał żebyśmy 



 
 

 
 

wspólnie, pod twoim przewodnictwem przeszli przez taką krótką checklistę związaną 

ze standardem zielonego wydarzenia. Bo wy jako fundacja zaproponowaliście kilka 

takich obszarów, które są odniesieniem dla zielonego standardu. Czyli to w jaki 

sposób to wydarzenie jest planowane i zarządzane, projektowane, to gdzie jest 

organizowane, czyli jego lokalizacja, oczywiście transport, o którym wcześniej 

mówiłaś, catering, tutaj też dość teoretycznie oczywista kwestia, ale warta 

omówienia i kwestie związane z promocją, reklamą, edukacją, programem. 

Gdybyśmy mogli tak punkt po punkcie sobie przejść te obszary, które zweryfikowałaś 

wspólnie z waszymi partnerami i organizacjami, które tworzą różne wydarzenia, to na 

pewno ułatwi naszym słuchaczom odniesienie tych rekomendacji do ich własnego 

pola, do ich własnego podwórka. Pomyślmy sobie o takiej sytuacji, że jesteśmy 

średniej wielkości podmiotem, który organizuje nie za duży, nie za mały festiwal. I 

nagle właśnie dzięki, czy przez pandemię COVID-19 orientuje się, że stoimy przed 

jakimś kryzysem, katastrofą i to jest ten czas kiedy możemy zweryfikować swoje 

podejście do produkcji. Od czego byś zaczęła? 

 

Joanna: Zanim przejdziemy do tych poszczególnych obszarów, o których ty, Krzysiek 

mówiłeś, to chciałabym wyjść od czterech kroków. Te obszary będą w tym. Ja sobie 

wymyśliłam 4 „O”, taką zasadę i pokrótce przelecimy  przez te 4 „O” i poruszymy 

kwestie tych elementów. Pierwsze „O” to jest „ODKRYJ”, czyli odkrywamy, 

zastanawiamy się co tak na prawdę jest dla nas istotne. Po co my robimy ten 

festiwal, dla kogo, z kim, jakie są nasze cele, wartości? Czy my robimy to bo tylko 

chcemy zarobić kasę? Czy robimy to ponieważ chcemy integrować naszą społeczność 

lokalną, chcemy ściągnąć turystów? Co jest dla nas najważniejsze – czy kreujemy 

zielony PR, czy chcemy coś fajnego zorganizować. Szczere przemyślenia, refleksja. 



 
 

 
 

 

Krzysztof: Czyli nasze intencje i cele? 

 

Joanna: Dokładnie tak. Drugie „O”, żeby już tamtego nie rozwijać, to jest 

„OSZACUJ”. Czyli w tym momencie jak już wiemy co chcemy zrobić i po co to robimy, 

to szacujemy koszty. Wiemy jaką chcemy zrobić imprezę, to automatycznie każdemu 

z nas włącza się kalkulator. Ile będzie kosztowało załatwienie sceny, biletów, itd. Ale 

tu, to co my w zielonych standardach rekomendujemy i jest bardzo ważnym 

aspektem, to jest też szacowanie wpływu na środowisko. Nie chodzi tutaj oto ile 

żabek ucierpi, tylko jakie zasoby środowiska, czyli pośrednio – jeśli chcemy mieć te 

gadżety, ile my tak faktycznie wykorzystamy zasobów środowiska. Produkując 

plakaty potrzebujemy papieru, potrzebujemy  wyciąć jakieś drzewa itd. Możemy ten 

nasz proces bardzo pogłębiać, ale z drugiej strony warto szukać tych źródeł zasobów, 

ale też zastanowić się nad tym co będzie po.  Czyli w momencie zakończenia 

wydarzenia z czym my zostaniemy. Czy zostaniemy z hałdą śmieci, których nie 

będziemy wiedzieli co zrobić, a teraz żeby oddać śmieci też musimy za to zapłacić. Za 

darmo najczęściej nikt ich nie odbierze. Festiwale nawet mają problem z odbiorem 

posegregowanych odpadów, więc nawet nie chodzi o to, że postawimy dzwony, 

pokażemy uczestnikom „Słuchajcie, super, robimy recykling!”. Ale to wcale może nie 

być rozwiązaniem, więc szacujemy nasze koszty i też jakby koszty usług 

ekosystemów. Takie bardzo mądre określenie, ale chodzi o to, żeby się zastanowić 

jaki ten wpływ naszego wydarzenia będzie. Czy my zrobimy coś fajnego dla 

środowiska, dla ludzi i dla nas samych. Teraz przechodzimy do trzeciego „O”, czyli 

wiemy już mniej więcej ile to nas może kosztować, w wersji „business as usual”, nie 

zastanawiamy się nad ekologią. Trzaskamy te plakaty, banery, co roku nowe 



 
 

 
 

billboardy, ale okazuje się, że wskoczył nam wirus i nagle ucinają nam budżet. Urząd 

miasta mówi „słuchajcie, musimy kupować maseczki, to nie damy wam już na te 

gadżety”. Urząd miasta Warszawa uciął wszystkie eventy, wszystkie gadżety. 

Pierwsze co, to urzędy i firmy, czyli często główni zleceniodawcy eventów ścinają 

koszty marketingu, koszty reklamy. Może się okazać, że wiele z tych rzeczy nie 

zrobimy. To trzecie „O”, to jest „OGRANICZ”. Czyli zastanawiamy się, mamy 

ograniczone zasoby finansowe i teraz możemy to przekuć na pewne korzyści dla 

środowiska, czyli ograniczamy wydatki i ograniczamy wpływ na środowisko, 

produkując mniej gadżetów, przechodząc do Internetu, korzystając z mniej 

zasobożernych środków komunikacji. Tutaj w tych ograniczeniach i zasobach są dwa 

elementy o których już trochę wspomniałam, to jest kwestia energii i kwestia 

odpadów, plus jeszcze bioróżnorodność. To są trzy obszary największych kryzysów, 

które nas dotykają  i pandemia jest pewnym skutkiem w kontekście zaniedbań 

bioróżnorodności, tego że mamy co raz mniej dzikiej przyrody, która w naturalny 

sposób była odporna na występujące wirusy. W tym momencie te wirusy chętniej, 

czy łatwiej mogą przenosić się na ludzi. To jest jedna z teorii naukowych, dlaczego ta 

pandemia tak mocno nas dotyka w tym momencie. Czyli kwestia kryzysu 

klimatyczno-energetycznego, jak przejść, ograniczyć zużycie energii z węgla, energii 

z ropy naftowej, jak ograniczyć produkcję odpadów, zaśmiecania świata i po trzecie 

jak ograniczyć ten spadek bioróżnorodności. W tym kontekście mówimy o kwestiach, 

tłumacząc to na język eventu, mamy tutaj do czynienia z zakupami na festiwal, czyli 

zapewnieniem i w ogóle organizowaniem wydarzenia. Czasem potrzebujemy 

nakarmić publiczność, artystów, czy wybierzemy „business as usual”, czyli polecimy z 

grillem i kiełbaskami, czy może jednak pomyślimy że przejdziemy na wegańską, 

roślinną dietę i zaproponujemy takie dania? Slot Art Festiwal już widzi, z roku na rok, 



 
 

 
 

zmianę w wyborze posiłków i co raz więcej dań roślinnych jest wybierana przez 

uczestników. Znowu festiwal, z którym współpracowałam w zeszłym roku, Unsound 

festiwal w Krakowie, oni się do nas zwrócili o współpracę, bo okazało się, że kiedy 

tworzyli line up i zapraszali artystów ze Skandynawii nagle pewna artystka 

powiedziała „Sorry, ale mój budżet klimatyczny moich podróży w tym miesiącu już 

jest wyczerpany i ja do was nie przylecę”. Oni się trochę zdziwili takim podejściem, 

ale to pokazuje że organizator festiwalu musi być wrażliwy i musi szukać rozwiązań 

na sytuacje, które mogą go spotkać. Nie tylko ze strony samego środowiska i 

wirusów, ale też nowego podejścia ludzi do ochrony środowiska. Czy organizatorzy 

będą  odpowiadać na te nowe potrzeby uczestników, artystów, czy nie. 

 

Romana: W takim razie mamy „ODKRYJ”, „OSZACUJ”, „OGRANICZ” i jeszcze czwarte 

„O”. 

 

Joanna: Tak. „OGRANICZ” łączy się trochę z „OFFSETUJ”, bo offsetowanie to też 

ograniczanie wpływu na środowisko. Powiedzmy że wydarzenie nie jest w stanie już z 

niczego zrezygnować, już nie produkuje gadżetów, ma najmniejszy wpływ, to zawsze 

może jeszcze ten wpływ który pozostanie zrekompensować w innym miejscu. 

Powiedzmy, że ten artysta musi przylecieć, tak jak było z Unsoundem, że uczestnicy 

przylatują, mogą go zrekompensować poprzez wsparcie posadzenia drzew w jakimś 

miejscu, stworzenia parku, lasu, albo zainwestowanie w odnawialne źródła energii 

np. na jakimś domu pomocy społecznej albo przedszkolu, szkole. I czwarte „O”, tak 

żeby się nie rozwodzić, to jest „ODDZIAŁUJ”. Tutaj jest ogromne pole do działania, 

my dajemy dobry przykład jako organizatorzy wydarzeń. Naszym celem jest 

inspirowanie, możemy dawać przykład, współpracując z dostawcami możemy ich w 



 
 

 
 

jakiś sposób nakłonić do zmiany ich praktyk, do tworzenia nowych biznesów. Poprzez 

festiwale kreujemy rynki lokalne, tworzymy miejsca pracy, to jaką my pracę 

będziemy dawać poprzez organizację naszych wydarzeń może przyczynić się do 

zrównoważonego rozwoju, do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju. To 

chyba tak pokrótce o tym „OODZIAŁUJ”. 

 

Krzysztof: Ja może z tym „offsetem” wejdę, bo to jest bardzo interesujący temat dla 

instytucji, organizacji pozarządowych. Jak wiemy sektor publiczny bardzo często 

festiwale i wydarzenia organizuje częściowo z grantów, które są przeznaczone na 

działalność kulturalną. Tutaj mówię o dotacjach celowych, miejskich, samorządowo-

regionalnych itd., ale to też dotacjach z ministerstwa. W Polsce niezwykle trudno jest 

organizacjom i instytucjom pozyskać czy uwzględnić w budżecie środki na 

offsetowanie w obszarze kultury, więc może przesuńmy się na chwilę na poziom 

europejski, międzynarodowy, gdzie w części krajów być może to już jest standardem. 

Czy jest łatwiej w innych krajach? 

 

Romana: Ja proszę tylko o króciutkie wprowadzenie, czym właściwie to offsetowanie 

jest? Tutaj wspomniałaś o dwóch takich przykładach, czyli inwestowaniu w 

nasadzenia, ewentualnie wspieraniu alternatywnego źródła energii. Czy możecie, 

może oboje, bo Krzysiek też już wiedzę w tym obszarze posiada, wyjaśnić mniej 

więcej, jakie w ogóle są opcje offsetowania? Jak można ten wpływ nasz próbować 

wyrównywać? 

 

Krzysztof: Samo offsetowanie to redukowanie ogólnego śladu emisji danego 

wydarzenia, czy danego podmiotu poprzez, tak jak mówiłaś Asiu, jeżeli w jednym 



 
 

 
 

miejscu już nie jesteśmy w stanie zejść poniżej jakiegoś poziomu, to znajdujemy 

sobie inny obszar, gdzie możemy ten nasz negatywny impact zniwelować, 

zmniejszyć, żeby w całości wyjść mniej groźnie dla środowiska – tak bardzo prostymi 

słowami to ujmuję, wiem. Dwa przykłady, Asiu już podałaś wcześniej, to nasadzanie 

drzew, jest chyba najbardziej rozpoznawalnym w Polsce i najtrudniejszym do 

sfinansowania właśnie dla gałęzi kultury i rozrywki obszarem. Ale gdzie jeszcze 

możemy offsetować? W jaki sposób?  

 

Joanna: Żeby nawiązać do tego aspektu offsetowania, bardzo fajnie można sobie to 

wytłumaczyć, Unia Europejska przyjęła teraz nową strategię, tzw. „Nowy zielony ład”, 

w którym Europa chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku. Właśnie ta idea 

offsetowania to jest mniej więcej neutralność klimatyczna. Oprócz tego, że robiliśmy 

poradniki, które dotyczą „zielonych wydarzeń”, to mamy też certyfikat, pewien 

standard zeroemisyjnego wydarzenia. Mówiłam o tym kalkulatorze, o szacowaniu 

śladu węglowego  i właśnie szukaniu rozwiązania, które ten ślad zrekompensuje. 

Czyli neutralność klimatyczna: mamy emisję, mamy pochłanianie, w naturalny sposób 

to jest właśnie fotosynteza, akumulacja węgla przez drzewa, przez torfowiska. 

Najłatwiejszy sposób to jest oczywiście wprowadzanie zieleni i to jest rozwiązanie, ale 

tak jak wszyscy naukowcy mówią, to nie jest panaceum na kryzys klimatyczny. 

Największym problemem jest to, że emitujemy bardzo duże ilości dwutlenku węgla w 

wyniku spalania paliw kopalnych, czyli to co Europa chce teraz zrobić, co cały świat 

powinien zrobić to jest dekarbonizacja. Bardzo trudne określenie, dekarbonizacja, 

czyli odwęglanie, to że my korzystając z energii nie będziemy spalać węgla, tylko 

wykorzystywać energię ze słońca, wiatru, wody, itd. To jest zupełnie realne, w Polsce 

już też są opracowania, że do 2050 roku Polska może być w stu procentach zasilana 



 
 

 
 

przez odnawialne źródła energii, pozyskiwane za równo z lądu, jak i z morza, czyli 

wiatraki na morzu. Jeżeli chodzi o sektor kultury i finansowanie, zdaje sobie sprawę, 

że offsetowanie jest dosyć innowacyjnym rozwiązaniem w Polsce. Polska jest 

specyficzna, wiemy, że już od paru lat wiele innowacyjnych działań jest trudne do 

przeprowadzania, aczkolwiek tutaj moglibyśmy już wchodzić w polityczne tematy... 

 

Krzysztof: Ja tylko przesteruję, przepraszam że przeszkadzam, na taki profil 

działalności statutowej, czyli jakby celów danego podmiotu. W przypadku instytucji, 

np. kultury, wydawanie pieniędzy publicznych na offsetowanie, przesadzanie drzew, 

właśnie w tej postaci, nie jest zgodne z celem naszej działalności. Tutaj już nie jest 

to wartość, czy aspekt związany z polityką lokalną i krajową, tylko regulacje prawne 

uniemożliwiają instytucjom kultury, miejskim, czy współprowadzonym przez różne 

urzędy do wydawania środków publicznych, czy w ogóle nawet środków z wpływów 

na sadzenie drzew. Jeżeli nie jesteśmy instytucją pół pro-eko, pół szerzącą kulturę. 

 

Romana: Może najwyższy czas to zmienić. Asiu powiedz, czy znasz przykłady... 

 

Joanna: Ja bym musiała przeczytać wasz statut [śmiech] i na pewno byśmy coś 

znaleźli [śmiech] co by pasowało. 

 

Krzysztof: Zgłosimy się. 

 

Romana: Powiedz proszę, czy to jest już sytuacja powszechna w innych europejskich 

krajach? 

 



 
 

 
 

Joanna: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że nawet jeżeli wy, jako instytucja 

kultury macie jakieś ograniczenia, to możecie, tak jak już kupę lat temu spotkałam 

się z takimi organizowanymi spotkaniami europejskimi, gdzie przy rejestracji na 

wydarzenie obowiązkiem było to, że ty – uczestniku musisz offsetować swój przyjazd. 

Czyli możemy stawiać te warunki, przerzucić, albo rozdzielić tą odpowiedzialność. My 

się staramy minimalizować, ale ty uczestniku też się postaraj. 

 

Krzysztof: Jak uczestnicy mogą to zrobić? Nie każdego stać na to żeby się zrzucić na 

sadzenie mikro szkółki leśnej, bądźmy szczerzy, tym bardziej w tych czasach. Co 

możemy jako producenci kultury uczestnikom naszych wydarzeń zaproponować? 

 

Joanna: Ta pandemia faktycznie nam pokazuje problem z mobilnością. To co 

mówiłam o kwestii transportu, zużycia energii, ten obszar w kontekście mobilności 

uczestników na wydarzenie jest bardzo istotny. I można w ogromnym stopniu ten 

wpływ na środowisko ograniczyć. O co chodzi? Licząc ślad węglowy, ślad klimatyczny 

dla różnych wydarzeń: osiemdziesiąt procent emisji stanowią przejazdy, przeloty, to 

już zupełnie [śmiech] rozkłada każde wydarzenie, więc kiedy uczestnicy mogą 

zrezygnować z samolotu i przyjechać pociągiem, nie wiem, do Wrocławia, spokojnie: 

z Berlina, Budapesztu, a nawet Paryża. 

 

Romana: Z Warszawy. 

 

Krzysztof: Z Pragi. 

 

Joanna: Tak. Dokładnie, można spokojnie wsiąść w pociąg i przyjechać, nie trzeba 



 
 

 
 

lecieć. I już mamy korzyści! Jeżeli przyjeżdżamy możemy po prostu, zapakować się w 

kilka osób do samochodu i zrobić carpooling. Organizatorzy wydarzeń robią takie, 

chociażby Slot Art Festiwal, specjalne profile na Facebooku, gdzie ludzie mogą się 

kontaktować ze sobą, dogadywać te przejazdy. Czyli korzystając ze swoich zasobów 

jakim jest samochód po prostu dogadują się. W czasie wydarzenia można postawić 

tablicę „słuchajcie, tutaj możecie zamieścić ogłoszenie jadę wtedy i wtedy, tam i tam, 

szukam tylu osób do samochodu, albo muszę jechać tam i tam, szukam transportu”. 

Więc łączenie ludzi, łączenie potrzeb. Oczywiście bardzo ważne jest też informowanie 

uczestników wydarzenia jak oni mogą do nas dotrzeć. Patrzymy, czy na nasz festiwal, 

czy do Strefy Kultury dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej, jeżeli tak, to dajemy 

na stronę internetową „słuchaj, możesz zostawić swój samochód i wsiąść w autobus 

numer raz, dwa, trzy. Przyjeżdżasz do nas, możesz wypić piwko i wracasz sobie 

nocnym, albo bierzesz taksówkę”. A może macie... 

 

Krzysztof: Rower! 

 

Joanna: Parking dla rowerów pod waszą siedzibą. Ja nie pamiętam, bo dawno byłam, 

ale to też jest fajne rozwiązanie. Stawiamy stojak dla rowerów na naszym 

wydarzeniu i kto przyjeżdża może mieć jakiś bonusik, dostać jakiś, może nie 

gadżecik, ale jakąś zniżkę! [śmiech] Na coś tam… 

 

Krzysztof: To są propozycje, które my wszyscy analizujemy i są na takim poziomie 

organizatorów kultury, którzy są zaznajomieni z tematem katastrofy klimatycznej, czy 

redukcji negatywnego wpływu dość oczywiste. A co z jakichś zaskakujących rzeczy, 

na które przeważnie producenci nie wpadają? Bo transport publiczny, catering, 



 
 

 
 

ograniczanie energii, less waste, wykluczenie plastiku – też w wielu miastach 

regulowane jakimiś zarządzeniami z poziomu ratusza. Co jeszcze takiego 

zaskakującego możemy wprowadzić na co tak na prawdę nie wpadliśmy? 

 

Romana: Jakiś taki wyższy poziom zaawansowania, czyli... 

 

Krzysztof: Co przed nami, dokładnie! 

 

Romana: Nie, że rezygnujemy z tych ulotek, rezygnujemy z tych gadżetów. Owszem, 

jedziemy rowerem, nasi artyści przyjeżdżają do nas pociągiem, czy też inni goście. 

Jaki jest kolejny etap zaawansowania w tym kierunku. 

 

Joanna: [westchnięcie] No tak, to są wyzwania. Na pewno ta pandemia pokazuje te 

nowe scenariusze dla organizatorów wydarzeń i jak śledzę teraz to co się dzieje w 

branży różnych organizatorów wydarzeń, to widać, że „digital events” jako jedno z 

rozwiązań. Czyli to co teraz robimy, różnego rodzaju cyfrowe spotkania, eventy, 

streamingi. Chociaż już spotkałam się także z określeniem „streamoza”, już wszyscy 

streamują. Niedługo już nikt nie będzie w stanie tego wszystkiego ogarnąć.   

Natomiast mi się to strasznie podoba, że ja nigdzie nie musze jechać na jakiś wykład, 

ale odpalam sobie nagrany wykład i uczestniczę. To uczestnictwo w kulturze stało się 

dużo łatwiejsze, bardziej dostępne wbrew pozorom. Mam to wszystko gdzieś w 

Internecie. Na pewno „digital events” i na pewno też kwestia odejścia od 

festiwalizacji rzeczywistości. Też bardzo mi się spodobało to określenie, że branża 

eventowa poczuła, że tych festiwali zrobiło się tak dużo, że produkcja wydarzeń 

jakby przerosła popyt? Jest tego za dużo, jest nadprodukcja, nadmiar tego 



 
 

 
 

wszystkiego. Tak naprawdę organizatorzy wydarzeń stali się producentami, a 

odbiorcy konsumentami. Czyli mamy kapitalistyczne podejście do organizacji 

wydarzeń i to co nam teraz pandemia może pokazać i jaką ja w niej upatruję szansę, 

to co mi się podoba, w tym momencie my wszyscy możemy przejść od produkowania 

do kreowania. Oczywiście to jest taki poziom meta, gdzie wszyscy zaczynamy 

tworzyć tę kulturę. Nie tylko ją produkujemy i sprzedajemy odbiorcom, tylko ją 

wspólnie tworzymy i nie tworzymy jej w kontekście wielkich wydarzeń, tylko robimy 

małe rzeczy. Od festiwalu, od wydarzeń przechodzimy do takiej pracy bardziej 

stabilnej, rozproszonej, w mniejszym zakresie, w mniejszych grupach. To też jest ta 

kwestia zarządzania ryzykiem, jeżeli mamy mniejsze wydarzenia, to łatwiej nam 

ewentualnie przeciwdziałać i minimalizować jakieś zagrożenia. Robimy mniejsze 

rzeczy, ale w bardziej systematyczny sposób. Część festiwali odchodzi od dużych 

wydarzeń, na rzecz organizowania mniejszych działań. Rozproszonych na przykład w 

różnych częściach Polski. 

 

Romana: Na rzecz takiego bardziej intymnego doświadczenia. Na rzecz relacji 

bardziej, niż sprzedawania, czy dawania produktu, jakim może być rozrywka czy 

kultura. 

 

Joanna: Tak. Na masową skalę, taka gigantomania. 

 

Krzysztof: Też z Polskimi artystami lokalnymi. Ta scena była trochę przyćmiona przez 

gwiazdy, które zapraszaliśmy z zagranicy, a teraz się okazuje, że możemy super 

program czy w muzyce, czy w sztukach performatywnych szeroko zrobić z artystów 

stąd. 



 
 

 
 

 

Romana: Ja natomiast chciałam wrócić do czegoś co mnie w tej rozmowie bardzo 

zaintrygowało. A mianowicie do tej skandynawskiej artystki, czy artysty, który jakby 

zużył swój budżet emisyjny, jeżeli dobrze pamiętam, tak to nazwałaś. Tak sobie 

pomyślałam, czy czeka nas taka przyszłość, że nasza instytucja jak ten klasyczny 

budżet liczony w złotówkach, będzie musiała też posiadać budżet emisyjny, którego 

będzie musiała przestrzegać w ciągu roku i potem go jeszcze neutralizować. Czy to 

jest takie zaawansowanie do którego dążymy? Taka perspektywa do której 

zmierzamy, bo to że w pewnym stopniu już jesteśmy zobligowani do rezygnowania z 

plastiku, czy do tej zielonej mobilności, to czy taki krok bardziej formalny też nas w 

przyszłości czeka? 

 

Joanna: Tak, czeka. I miałam właśnie gdzieś to zapisane. [śmiech] Właśnie tego 

[śmiejąc się] teraz szukam. Szukam tego, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Tak 

na prawdę nie będziemy się kierować w przyszłość, to nie jest kierowanie się 

budżetem finansowym, ale budżetem energetycznym. Od energii wychodząc, to jest 

to czego potrzebujemy, metabolizm wszystkiego co nas otacza. Nie będziemy tylko 

mówić o pieniądzach, odchodzimy od PKB, idziemy w nowy zielony ład i mówimy o 

budżecie energetycznym. Ile energii potrzebujemy, ile później emisji wydalamy, jak 

tą energię przetwarzamy, ile jej faktycznie mamy. To będzie ten nowy wskaźnik. 

 

Romana: Powiedz proszę, czy na chwile obecną są już takie narzędzia, którymi my 

jako podmioty funkcjonujące w sektorze kultury możemy te swoją emisję, ten 

negatywny wpływ na środowisko realnie zmierzyć. 

 



 
 

 
 

Krzysztof: Czy one są dostępne? Jeżeli tak to gdzie, a jeżeli nie to w jaki sposób 

możemy stworzyć takie narzędzie, które będzie dostępne dla podmiotów szerszych. 

Też nie wszystkie podmioty stać na to żeby zamówić sobie audyt jako takie narzędzie 

specjalnie dla nich. 

 

Joanna: [Potakiwanie] Ja trochę mówiłam o tym, że faktycznie mam sporo 

doświadczeń z tymi kalkulatorami liczenia wpływu na środowisko, wpływu wydarzeń 

na klimat. Właśnie z Unsoundem w zeszłym roku dużo, bardzo dużo pracowaliśmy 

nad liczeniem tego carbon footprint dla festiwalu. To jest na pewno pracochłonne dla 

dużych wydarzeń, bo od czego powinien zacząć organizator wydarzenia. Kiedy mamy 

duże wydarzenie to jest trudne, bo żeby coś oszacować dobrze, to musimy zacząć 

mierzyć nasz wpływ na środowisko. Mierzyć, tak samo jak mamy te tabelki, 

produkujemy tyle ulotek, produkujemy tyle plakatów i tyle banerów. Teraz 

musielibyśmy jakoś ujarzmić kwestię mobilności, transportu. To nie jest znowu takie 

trudne, ale wiadomo, przy dużych wydarzeniach, jakby policzyć tą publiczność, która 

przyjechała różnymi środkami transportu, to jest wyzwanie. Ale już dla artystów to 

jest mniej więcej proste. To jest mniejsza grupa osób, my zamawiamy im często 

przeloty, przejazdy, czyli musielibyśmy rozwinąć naszego Excela, czy jakiekolwiek 

mamy tabelki budżetowe. Rozwijamy taką tabelkę transport, ilu ludzi przyjedzie, 

przyleci samolotami, mniej więcej skąd. Czy to jest Europa, czy to są Stany? Jest 

pewne rozróżnienie w tym wskaźniku emisyjności i te krótsze loty mają większą 

emisyjność na kilometr, na pasażero-kilometr, niż te dalsze przeloty. Mamy wskaźniki 

dla kolei, dla autobusów, to nie jest problemem, ten kalkulator pierwszy, z 2006 roku 

on już obejmował transport i te wskaźniki są ogólnie dostępne i nie jest to 

problemem, żeby to sobie wyliczyć. Bardziej to do czego bym zachęcała 



 
 

 
 

organizatorów wydarzeń to żeby w jakiś sposób zbierać te dane. To jest tak na 

prawdę wyzwanie dla organizatorów wydarzeń, żeby znaleźć czas i ludzi, którzy się 

tym zajmą. 

 

Krzysztof: Czyli też, podsumowując, bo może części naszych słuchaczy to umknęło, 

koszt emisji, który ponosi organizator instytucji, w obszarze mobilności to nie jest 

tylko transport artystów, wykonawców których zapraszamy, to nie jest tylko transport 

techniczny, ale też powinniśmy myśleć o tym transporcie uczestników naszych 

wydarzeń. To też jest nasza odpowiedzialność jako organizatora, inicjatora danego 

wydarzenia, to też powinno być w tej stracie, którą niestety generujemy wliczane, 

kalkulowane. 

 

Joanna: Jak najbardziej, jak najbardziej! Mi się w ogóle podoba takie określenie, też 

tak myślę na przyszłość, żeby zająć się tematem łańcucha dostaw dla wydarzenia. 

Myślę, że nawet wy moglibyście się pokusić o coś takiego. Ja to widzę jako mapę, po 

prostu rozrysować ślad: co my zamawiamy na nasze wydarzenie, skąd to przyjeżdża, 

czy będą to pomarańcze z Chile, czy awokado z Chile, a może z Sycylii, a może 

przyjedziemy tym samochodem, a nie samolotem. Dla każdego elementu wydarzenia 

zobaczyć jaki jest ten łańcuch, droga tych wszystkich elementów. Wszystko musi do 

nas dotrzeć, na to wydarzenie. Wszystkie te elementy pokonują jakąś drogę i w jakiś 

sposób się przemieszczają. Jak to przemieszczanie wpływa na tą emisyjność. Tutaj 

szukać czy tą drogę, którą przemierzają możemy zrobić mniej emisyjną. 

 

Krzysztof: Efektywną. O tych kosztach pośrednich i bezpośrednich będziemy 

rozmawiać w przyszłym odcinku z Maćkiem Skinderowiczem z Fundacji Kupuj 



 
 

 
 

Odpowiedzialnie. Ten łańcuch dostaw i logistyki bardzo szczegółowo będziemy  

analizować, ale jest to bardzo ważny motyw. Ja bym chciał powoli dobijać do brzegu. 

Czy możemy sobie zrobić na szybko checklistę? Pięciu, sześciu priorytetów? Jeżeli my 

z Romą chcemy w przyszłym roku zorganizować konferencję Miasto i Kultura i 

chcemy żeby była bardziej zrównoważona, chcemy w ramach środków, które nasza 

instytucja pozyska, czy posiada na realizację tego wydarzenia stworzyć event, który 

jest mniej szkodliwy dla środowiska. Takie pięć punktów, priorytetów, z którymi 

zostawimy naszych słuchaczy. Najważniejszych. 

 

Joanna: Organizując wydarzenie zastanówmy się nad miejscem, po pierwsze 

lokalizacja, też w kontekście logistyki. Kogo będziemy zapraszać, czyli robimy 

wydarzenie w takim miejscu gdzie tych odbiorców mamy najbliżej, gdzie łatwo 

dotrzeć środkami, ale niekoniecznie samochodami, może komunikacją publiczną. Też 

aspekt edukacji ekologicznej, o której trochę nie mówiliśmy w kontekście naszych 

wydarzeń, ale teraz współpracuję z taką konferencją w Łodzi i oni się zastanawiali 

czy robić konferencję w centrum konferencyjnym w centrum miasta, czy może zrobić 

konferencję w parku, w jakimś pięknym otoczeniu przyrody. Tu jest pewien dylemat, 

bo jednak okoliczności przyrody i stworzenie debat, jeżeli ta konferencja będzie w 

czerwcu, zrobienie debat w plenerze, czy wdrożenie warsztatów w kontakcie z 

przyrodą mogłoby się przyczynić do uatrakcyjnienia wydarzenia, właśnie to 

budowania  tej wrażliwości ekologicznej, to może warto wziąć to pod uwagę. Nie 

wszystko w naszym wydarzeniu da się super dokładnie przeliczyć, ale trzeba się 

zastanowić nad celami i rolą naszego wydarzenia. Jeżeli mówimy o energii, to ten 

rachunek lokalizacja versus dojazd do danego miejsca. Później samo miejsce. Czy to 

miejsce już ma, albo jest w stanie zapewnić nam energię ze źródeł odnawialnych, 



 
 

 
 

zeroemisyjnych. Czy dany budynek ma panele fotowoltaiczne, a może ma pompę 

ciepła, a może my możemy zamówić jakieś generatory na paliwa odnawialne. Może 

możemy zrobić koncert bez prądu. Możemy wyłączyć klimatyzacje i otworzyć okna, 

itd. Kwestia wody to w kontekście nadchodzącego kryzysu z suszą pewnie też ma 

duże znaczenie, aczkolwiek jeśli będziecie to robić w mieście to pewnie w jakimś 

ośrodku i ciężko tutaj oszczędzać na wodzie. Choćby to, że będziemy pić wodę z 

lokalnych źródeł, że nie będzie w plastikach, to też będzie ważnym elementem, bo 

wiąże się i z transportem i z generacją odpadów. Szukamy rozwiązań, które nie będą 

powodowały produkcji odpadów. Tutaj jest zasada „3R”, czyli reduce, reuse, recycle. 

Po pierwsze unikamy produkcji odpadów, jeżeli coś kupujemy to kupujmy coś co 

możemy wielokrotnie użyć. Może skrzyknijmy się z innymi organizatorami wydarzeń i 

kupmy coś wspólnie i będziemy się wymieniać tymi pojemnikami chociażby do 

segregacji odpadów, czy jakimś agregatem na prąd zielony. Na pewno ta 

gospodarka, „sharing economy” tutaj się świetnie wpisuje i gospodarka cyrkularna, 

czyli obiegu zamkniętego. Jest wiele takich inicjatyw europejskich, A Greener 

Festival, to jest grupa z Holandii, która ma konkretny cel. Oni chcą, żeby ich 

wydarzenia do 2025 roku były „circular”, czyli po prostu zamykamy nasz obieg. Nic 

nie produkujemy, nie śmiecimy. Jeśli już to albo surowce, albo rzeczy, które możemy 

przekazać dale, wykorzystać ponownie. 

 

Krzysztof: Czyli planowanie strategiczne w perspektywie kilku lat, a nie tylko jednego 

sezonu i trendów muzycznych, artystycznych, które obowiązują. Natomiast 

świadome, konsekwentne budowanie strategii na kilka lat dla danej marki. 

 

Joanna: Dokładnie tak. Bardzo podoba mi się podejście europejskie, gdzie jest 



 
 

 
 

konkretny cel w perspektywie tak jak mówisz wieloletniej. Takie gadanie „no dobra, 

będziemy te kubki... może wymyślimy coś takiego…”. Ale jeżeli postawimy sobie 

konkretnie datę i stworzymy sobie wizję, to myślę, że dużo łatwiej będzie przekonać 

do tej wizji naszych partnerów, sponsorów, uczestników. Myślę, że to jest fajna 

sprawa. 

 

Krzysztof: OK! Mamy zebraną agendę, czy checklistę podstawowych założeń, które 

możemy, czy powinniśmy na przód wyłożyć, planując nasze wydarzenia. Wiemy już, 

że nie planujemy z roku na rok, sezonu na sezon, tylko myślimy o priorytetach i 

zagadnieniach długofalowych. Ja mam jeszcze na koniec, właściwie ostatnie pytanie. 

W jaki sposób myślisz, że możemy zachęcać naszych partnerów biznesowych? 

Ponieważ te wydarzenia festiwalowe i inne wydarzenia, które organizujemy bardzo 

często opierają się na współpracy międzysektorowej. Mamy producentów, czyli 

dostawców cateringu właśnie, z którymi podpisujemy umowy, umowy, które 

ogarniamy dwustronnie jeżeli chodzi o treść, itp. Gdzie szukać i w jaki sposób szukać 

partnerów, którzy współdzielą z nami pewne przekonania, wartości i chcą 

wypracować nowy ład, nowy sposób organizacji i produkcji kultury? 

 

Joanna: Pytanie dotyczy tego, jak szukać? 

 

Krzysztof: Jak szukać, a może jak przekonać partnerów? Bardzo często mamy 

partnerów, którzy są sprawdzeni, super się z nimi pracuje, a może nie do końca 

jeszcze ekologia, zrównoważony rozwój jest na tej liście top ich priorytetów. Bardziej 

myślą w ten sposób, biznes, produkujemy, zarabiamy, musimy utrzymać nasz zespół, 

cały ten chain supply, który jest. W jaki sposób rozmawiać z takimi partnerami o 



 
 

 
 

zmianie nawyków i zapraszać ich do tego obszaru w którym jesteśmy, w którym 

chcemy się realizować, czyli właśnie wydarzeń zielonych, zrównoważonych. 

 

Joanna: To jest bardzo fajne pytanie. Może zacznę od trochę błahego przykładu, 

który bardzo mi się spodobał, a mianowicie niedawno trafiłam do małego sklepiku, 

który sprzedaje szkło, który jednocześnie wysyła przesyłki kurierskie. Ja chciałam 

nadać przesyłkę i okazało się ten mały sklepik, sprzedający szkło, w obecnej sytuacji 

pandemii nagle jego obroty ogromnie wzrosły! Firma działa od wielu lat, wyrosła z 

potrzeby zapewnienia opakowań szklanych, bo mówimy tutaj głównie o 

opakowaniach szklanych i w obliczu tego kryzysu, związanego z wirusem, gdzie 

restauratorzy, dowiedzieli się, że ten wirus bardzo lubi plastik. Plastik jest takim 

materiałem, który przytrzymuje tego wirusa przez dłuższy czas niż szkło i nagle 

restauratorzy zaczęli zamawiać bardzo duże ilości szklanych opakowań. 

 

Krzysztof: Czyli bez plastiku da się funkcjonować i realizować dane usługi bez 

wielkiego wysiłku. 

 

Joanna: Tak, tak, tak! Jednak tutaj widać, że był pewien przymus z zewnątrz, 

wymógł zmiany strategii biznesowych. Tutaj pojawia się kwestia tego kryzysu – 

kryzys związany z wirusem. Mi się strasznie podoba tłumaczenie słowa kryzys, z 

języka chińskiego, nie wiem czy wiecie, to jest połączenie dwóch słów. Zagrożenie, 

które faktycznie istnieje przy różnych kryzysach klimatycznych, ekologicznych, ale 

drugi człon oznacza szansę. Zawsze w kryzysie możemy szukać szansy na nowy 

biznes. Myślę, wiem że to jest trudne na pewno dla dostawców, było trudne do 

momentu pandemii i pewnie nie każdy w to wierzy… niektórzy jeszcze wierzą, że ten 



 
 

 
 

kryzys się skończy, że pandemia się skończy. Ja i wiele osób z branży ekologicznej 

jesteśmy realistami i cytując panią profesor Ewę Bińczyk, znawczynię tematów 

ekologicznych, wiemy, że ten kryzys się nie skończy. Jeżeli my dalej będziemy tak 

funkcjonować, będziemy dalej dostawcami tych gadżetów, tych cateringów, to 

jesteśmy na straconej pozycji. Jeżeli uwierzymy, że ten kryzys jest i że musimy 

szukać nowych szans, nowych rozwiązań, że to zagrożenie jest dla nas szansą na 

rozwój, nie będziemy się teraz zamartwiać „o matko, przecież ja teraz do pierwszego 

(dnia) następnego miesiąca nie będę miał na te podatki”, ale jak zacznę szukać tych 

nowych rozwiązań dla mojego biznesu i dostarczać usługi, produkty, które są teraz 

potrzebne, szukać tych realnych potrzeb u moich klientów, to wtedy mam szansę na 

rozwój. Jeżeli mogę jeszcze tak podpowiedzieć a propos nowych sposobów to na 

pewno kwestia tego „sharing economy”, można myśleć o organizacji wymiany 

towarów, usługi IT na pewno będą się rozwijać i digital events, to też jest jakaś 

przyszłość na biznes w sektorze organizacji eventów. Ci nasi różni dostawcy – my 

możemy ich edukować, my możemy im pokazywać te nowe szanse i wybierać tych, 

którzy są otwarci, mają otwarte umysły i chcą z nami ratować cywilizację ludzką. 

Planeta sobie poradzi, ale czy my ludzie będziemy dalej na planecie, to zależy od nas. 

 

Romana: Ja myślę, że warto tym jednak pozytywnym akcentem zakończyć tę 

rozmowę. W kryzysie warto też upatrywać dla siebie i swojej działalności nie 

wyłącznie zagrożenia, ale też szanse. Dziękujemy Ci serdecznie za tą bardzo 

inspirującą i otwierającą oczy rozmowę. Myślę, że wiele poruszonych tutaj wątków, 

nie tylko zainspiruje, ale przyczyni się tak praktycznie do zmiany profilu, zmiany 

działalności, zmiany spojrzenia na tą działalność w wydarzeniach, w kulturze na 

bardziej zrównoważoną, ekologiczną. 



 
 

 
 

 

Krzysztof: A naszych słuchaczy zapraszamy na stronę www.zielonewydarzenia.pl 

gdzie zebrana jest spora ilość wiedzy i też opisu waszych działań w tym temacie. 

Myślę, że to będzie gruba inspiracja dla wszystkich, którzy są zainteresowani 

produkcją zrównoważonych festiwali, eventów i jeszcze raz dziękujemy, bo to super 

spotkanie i super rozmowa. Na pewno jeszcze wrócimy do tematu nie raz. 

 

Joanna: Super! Ja też wam bardzo dziękuję za zaproszenie, też duża inspiracja, 

dzięki za linki do różnych debat i tylko na koniec jeszcze taka nadzieja, promyczek 

nadziei dla sektora. Mi się to bardzo spodobało, właśnie pani profesor Ewa Bińczyk 

powiedziała o tym, że „musimy odejść od kapitalizmu”. Likwidujemy kapitalizm na 

rzecz wolnego czasu, na rzecz wyższych wartości, wolnego czasu między innymi i 

integracji z ludźmi i właśnie ten sektor kultury, zwany też sektorem wolnego czasu, ja 

tu upatruję ogromny potencjał do rozwoju. W tym kierunku pójdziemy, że już ludzie 

nie będą biegać za pieniędzmi, tylko za tym żeby spędzać czas wspólnie, żeby się 

integrować, żeby tworzyć kulturę, sztukę, być w przyrodzie, w naturze. Tutaj 

przemysły wszelkie kreatywne, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa i zasobów to 

jest to co, mam nadzieję, że nas wszystkich połączy. 

 

Romana: Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo nie ma co się oszukiwać, teraz w 

warunkach pandemii, kultura jest w kryzysie i też w kryzysie finansowym, to jest 

pierwsza branża która jest pod kreską, można powiedzieć „wyoutowana” obok 

turystyki. Wiele debat, rozmów toczy się czy przetrwamy, jak przetrwamy, jak z tego 

kryzysu wyjdziemy, czy w ogóle. Więc dziękuję za te pozytywne słowa na koniec, 

mam nadzieję, że będą prorocze i sprawdzą się dla nas jako sektora kultury w 



 
 

 
 

przyszłości. 

 

Krzysztof: Dziękujemy pięknie. 

 

Romana: Dzięki. 

 

Joanna: Dzięki i do usłyszenia, zobaczenia. 


